
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 

Religa Development  S.A. 

Dnia 04.09.2012 roku, godzina 12.00 

we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej przy 

ulicy Krawieckiej 3 lok. 15-16 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji 

skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

8. Przedstawienie: 

a) Sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r. 

b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 

c) Rekomendacji, co do podziału zysku za 2011 r. 

e) Oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2011 r. 

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 

a) Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy 2011. 

b) Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2011. 



c) Podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i 

terminu wypłaty dywidendy. 

d) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki. 

e) Zgody na ubiegnie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek New Connect), dematerializację akcji serii E. 

f) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki. 

g) Zgody na ubiegnie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii F w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek New Connect), dematerializację akcji serii F. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ 

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Religa Development S.A. 

które odbędzie się 04.09.2012 roku 

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development S.A. 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Religa Development Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pana/Panią ……………………………... 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development S.A. 

z dnia 04.09.2012 roku 



w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru 

komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Religa Development S.A. z siedzibą w Wrocławiu 

uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Religa Development S.A. z siedzibą w Wrocławiu, działając w 

oparciu o 

postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność 

głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development S.A. 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Religa Development S.A. z siedzibą w Wrocławiu 

uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Religa Development S.A. z siedzibą w Wrocławiu postanawia 

niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję 

skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: 

_______________________________ - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, 

_______________________________ - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development S.A. 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Religa Development Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności. 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji 

skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

8. Przedstawienie: 

a) Sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r. 

b) Sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r. 

c) Rekomendacji, co do podziału zysku za 2011 r. 

d) Oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku za 2011 r. 

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 

a) Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy 2011. 



b) Udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2011. 

c) Podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i 

terminu wypłaty dywidendy. 

d) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki. 

e) Zgody na ubiegnie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek New Connect), dematerializację akcji serii E. 

f) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki. 

g) Zgody na ubiegnie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii F w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek New Connect), dematerializację akcji serii F. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w roku obrotowym 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek 



Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Religa Development Spółka Akcyjna za rok 

2011. 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia  04.09.2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek 

Handlowych, udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Religa z wykonania obowiązków Prezesa 

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011. 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić 

absolutorium Panu Pawłowi Ostrowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić 



absolutorium Pani Edycie Religa z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011. 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić 

absolutorium Pani Dagmarze Marzec z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki 

w roku obrotowym 2011. 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić 

absolutorium Panu Piotrowi Czochow z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki 

w roku obrotowym 2011. 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2011 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić 



absolutorium Panu Marianowie Górce z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2011. 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku 

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia 

dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą w 

Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, 

po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

Zysk netto Spółka Akcyjnej Religa Development S.A. za rok obrotowy 2011 w kwocie 

…………………. zł (słownie: ……………………………. złotych ……………… groszy) zostaje podzielony w 

następujący sposób: 

1. część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie ………………… zł (słownie: 

………………złotych) przeznaczona zostanie na dywidendę dla akcjonariuszy Religa Development 

S.A. Kwota dywidendy na jedną akcję wynosić będzie ………….zł (słownie: ……………..), przy czym 

dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie ……………… roku, natomiast terminem wypłaty 

dywidendy będzie …………….. roku, 

2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie ……………… zł (słownie: 

……………….………………….) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. 



Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa Development Spółka Akcyjna 

z dnia 04.09.2012 roku   

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

i zmiany statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na 

podstawie art. 431 § 1 i 2, art. 432 § 1 i art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5 388 600,00 zł (słownie: pięć milionów 

trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), tj. z kwoty 6 344 094,00 (słownie: sześć 

milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) do kwoty 

11 732 694,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące sześćset 

dziewięćdziesiąt cztery złote). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w 

drodze emisji 53 886 000 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć 

tysięcy sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda z nich. 

3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym wniesionym w całości przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcjom serii E  nie będą przyznawane szczególne uprawnienia. 

5. Akcje serii E będą akcjami na okaziciela. 

6. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej emitowanych akcji serii E. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji. 

8. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012 kończący się 31 grudnia 2012 r. 



9. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

pierwszeństwa objęcia akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa 

poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia 

ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Akcje serii E zostaną objęte 

zgodnie z art.431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 

  

§ 2 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) Określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E w szczególności zasad, terminów i 

trybu subskrypcji, w tym zawarcia przez Spółkę umowy o objęcie akcji oraz ustalenia 

ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, 

b) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania 

wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w 

zw. z art. 431 § 7 k.s.h., 

c) Złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 

§ 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i 

oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b. 

 

§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Religa Development Spółka Akcyjna w związku z treścią § 1 

niniejszej uchwały, postanawia zmienić paragraf 8 pkt. 1 Statutu Spółki, który brzmi: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 344 094,00 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści cztery 

tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na  63 440 940 (sześćdziesiąt trzy miliony 

czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, z czego: 

a) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami 

od A00000001 do A30000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 



b) 12.940.940 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset 

czterdzieści) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B00000001 do B12940940, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 

C00000001 do C10000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

d) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, 

oznaczonych numerami od D00000001 do D10500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda. 

 

i nadać mu brzmienie: 

 

 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 732 694,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset 

trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na  117 326 940 (sto 

siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z czego: 

a) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami 

od A00000001 do A30000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

b) 12.940.940 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset 

czterdzieści) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B00000001 do B12940940, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 

C00000001 do C10000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

d) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, 

oznaczonych numerami od D00000001 do D10500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, 

e) 53 886 000 (slownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na 

okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E00000001 do E53886000 o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 



§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała nr 15 

Walnego Zgromadzenia 

Spółki Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 04.09.2012 roku   

w sprawie zgody na ubiegnie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E w 

Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect), dematerializację akcji serii E. 

 

§1 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o  ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o 

spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r.,nr 185, poz.1439, z późn. zm.) w związku z 

art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r., nr 211, poz. 1384, późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie RELIGA DEVELOPMENT 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu  uchwala, co następuje: 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym 

Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o  obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 211, poz. 

1384, późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) ; 

b) złożenie  akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 211, poz. 1384, 

późn. zm.); 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do 

wprowadzenia akcji  Spółki  serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 



o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 211, poz. 1384, późn. 

zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.; 

b) Złożenie akcji spółki E dla akcji serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 

c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie 

dematerializacji akcji Spółki serii E; 

d) Do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych  (KDPW) umów, dotyczących 

rejestracji w depozycie prowadzonym w KDPW, akcji serii E, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 

211, poz. 1384, późn. zm 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 16 

Walnego Zgromadzenia 

Spółki Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocłwiu 

z dnia 04.09.2012 roku   

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

i zmiany statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na 

podstawie art. 431 § 1 i 2, art. 432 § 1 i art. 432 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony 

złotych) do 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), tj. z kwoty 11 732 694,00 zł 

(słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt 

cztery złote) do kwoty od 13 732 694,00 zł (trzynaście milionów siedemset trzydzieści dwa 



tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) do 17 732 694,00 zł (słownie: siedemnaście 

milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w 

drodze emisji od 20 000 000 (słownie: dwudziestu milionów) do 60 000 000 (słownie: 

sześćdziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda z nich. 

3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem niepieniężnym wniesionym w całości przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 

4. Akcjom serii F  nie będą przyznawane szczególne uprawnienia. 

5. Akcje serii F będą akcjami na okaziciela. 

6. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej emitowanych akcji serii F. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji. 

8. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki zostanie 

przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012 kończący się 31 grudnia 2012 r. 

9. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa 

poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia 

ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Akcje serii F zostaną objęte 

zgodnie z art.431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 

  

§ 2 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a) Określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F w szczególności zasad, terminów i 

trybu subskrypcji, w tym zawarcia przez Spółkę umowy o objęcie akcji oraz ustalenia 

ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, 

b) Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania 

wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w 

zw. z art. 431 § 7 k.s.h., 



c) Złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 

§ 4 Kodeksu Spółek Handlowych. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i 

oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b. 

 

§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Religa Development Spółka Akcyjna w związku z treścią § 1 

niniejszej uchwały, postanawia zmienić paragraf 8 pkt. 1 Statutu Spółki, który brzmi: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 732 694,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset 

trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na  117 326 940 (sto 

siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z czego: 

a) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami 

od A00000001 do A30000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

b) 12.940.940 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset 

czterdzieści) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B00000001 do B12940940, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 

C00000001 do C10000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

d) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, 

oznaczonych numerami od D00000001 do D10500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, 

e) 53 886 000 (slownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na 

okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E00000001 do E53886000 o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

 

i nadać mu brzmienie: 



 

 „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 17 732 694,00 zł (słownie: siedemnaście 

milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na  

177 326 940 (sto siedemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset 

czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z czego: 

a) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami 

od A00000001 do A30000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

b) 12.940.940 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset 

czterdzieści) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B00000001 do B12940940, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

c) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 

C00000001 do C10000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

d) 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, 

oznaczonych numerami od D00000001 do D10500000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda, 

e) 53 886 000 (slownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji na 

okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E00000001 do E53886000 o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

f) nie więcej niż 60 000 000 (słownie: sześćdziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela 

serii F, oznaczonych numerami od F00000001 do F20000000 lub F00000001 do F60000000 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



Uchwała nr 17 

Walnego Zgromadzenia 

Spółki Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 04.09.2012 roku   

w sprawie zgody na ubiegnie się o wprowadzenie do obrotu akcji serii F w 

Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect), dematerializację akcji serii F. 

 

§1 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o  ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o 

spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r.,nr 185, poz.1439, z późn. zm.) w związku z 

art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r., nr 211, poz. 1384, późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie RELIGA DEVELOPMENT 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu  uchwala, co następuje: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

e) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym 

Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o  obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 211, poz. 

1384, późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) ; 

f) złożenie  akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 

g) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 211, poz. 1384, 

późn. zm.); 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

h) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do 

wprowadzenia akcji  Spółki  serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 211, poz. 1384, późn. 

zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A.; 

i) Złożenie akcji spółki F dla akcji serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 

j) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie 

dematerializacji akcji Spółki serii F; 



k) Do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych  (KDPW) umów, dotyczących 

rejestracji w depozycie prowadzonym w KDPW, akcji serii F, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., nr 

211, poz. 1384, późn. zm 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa 

Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04.09.2012 roku  w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany umowy Spółki 

 

Opinia Zarządu Spółki działającej pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

uzasadniającej pozbawienia prawa poboru akcji serii E. 

 Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji serii E jest cel ich emisji, jakim jest przejęcie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmy JW Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 

zajmującej się usługami deweloperskimi, m.in. budową i sprzedażą osiedli mieszkaniowych.  

Portfolio usług deweloperskich uzupełnia w bardzo wielu miejscach zarówno dotychczasowe 

portfolio Religa Development, jak i w znakomity sposób łączy się ze strategią rozwoju Spółki. 

Przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JW Investment Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu  umożliwi Religa Development także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie 

dynamiki rozwoju.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji serii E dotychczasowych 

akcjonariuszy jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i w ocenie Zarządu działanie to zwiększy 

wartość Spółki.  

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Religa 

Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 04.09.2012 roku  w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany umowy Spółki 

 

Opinia Zarządu Spółki działającej pod firmą Religa Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

uzasadniającej pozbawienia prawa poboru akcji serii F. 

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji serii F jest cel ich emisji, jakim jest 

dokapitalizowanie Spółki poprzez pozyskanie inwestora strategicznego.  

Pozyskany inwestor branżowy zwiększy wiarygodność Spółki oraz jej dynamikę rozwoju, co w 

znakomity sposób łączy się ze strategią rozwoju Spółki. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji serii F dotychczasowych 

akcjonariuszy jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i w ocenie Zarządu działanie to zwiększy 

wartość Spółki.  

 

 

  

 


