
Ogłoszenie o zwołaniu 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A.

na dzień 07/11/2012 roku

[ zwołanie Zgromadzenia ]
Zarząd VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod numerem KRS 0000290248, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZ”), które odbędzie się dnia 7/11/2012 r. o 
godzinie 9.00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10.

[ porządek obrad po zgłoszeniu uchwał przez akcjonariuszy]
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VENO S.A. 

za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
6/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla 

dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.
7/ Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 
w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki; 

9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.02.2012 roku w 
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz 
zmiany statutu Spółki, ------------------------------------------------

10/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego 
zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 22/10/2012 r. (tzw. record date).
Ponadto, w celu uczestniczenia w NWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem 
ogłoszenia o Zgromadzeniu (12/10/2012), a pierwszym dniem powszednim po record date (23/10/2012), do podmiotów prowadzących 
ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
Spółki.

[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]

Umieszczenie spraw w porządku obrad NWZ
Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego 
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w 
formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia 17.10.2012 r. i powinno 
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ
Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego 
mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni 
(podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczą Spółce:
1. świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
2. imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych 

na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony. 

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ
Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad.
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Udział w NWZ
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika.
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną 
do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy 
obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie 
będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani 
wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą 
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane 
na adres email Spółki .

Pełnomocnicy
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, 
zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.  VENO-SA  .pl  , zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. 
Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie 
elementów.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane 
pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (biuro@  VENO-SA     .pl  ). Formularz 
pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki 
www.  VENO-SA  .pl  ,  zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.
Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa 
udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek 
handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Walne Zgromadzenie
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania 
bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu 
pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.VENO-SA.pl     w 
zakładce „Relacje Inwestorskie”, podstrona „Walne Zgromadzenia”. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w 
Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem. Wszelką korespondencję akcjonariuszy,  
kierowaną do Spółki w związku z NWZ prosimy kierować na adres: VENO S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, lub na 
adres email biuro@  VENO-SA     .pl  .  

Pozostałe kwestie

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje oddawania głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elek-
tronicznej.
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Projekty uchwał na 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

VENO S.A.
w dniu 07/11/2012 roku

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana ______________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie przyjęcie porządku obrad
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/ Przyjęcie porządku obrad.
4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VENO S.A. 

za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 
6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2011
§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Spółki  w  roku  2011,  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  spółki  pod  firmą  VENO Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie 
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2011.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 listopada 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2011 r.

§ 1
Na  podstawie  art.  395  §  5  Kodeksu  spółek  handlowych  oraz  art.  63  c  ust.  4  Ustawy  o  rachunkowości,  po  rozpatrzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej  VENO S.A.  sporządzony na dzień 31 grudnia  2011 roku,  który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje kwotę 16.114.782,53 zł; 
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 

stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 359.061,53 zł; 
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej VENO S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od  

dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 
136.599,71 zł; 

VENO Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 332 59 29, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 6.263.094,30 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS          



5. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do  
dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.146.641,51 zł;

6. informacja dodatkowa.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5

z dnia 07/11/2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENO S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek 
handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 6.263.094,30  
PLN, to jest z kwoty 6.263.094,30 PLN do kwoty  12.526.188,60 PLN .
1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4040706 akcji na okaziciela serii K o wartości 

nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje serii K będą zdematerializowane.
3. Wszystkie akcje serii K zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

1) Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy 
ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za 
poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te 
zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

2) Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu  
dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy 
od zysku  za  rok  obrotowy,  w  którym  akcje  te  zostały  wydane  lub  zapisane  po  raz  pierwszy  na  rachunku  papierów 
wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Objęcie wszystkich akcji  serii  K nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji  wyłącznie akcjonariuszom Spółki,  którym służy  
prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

6. Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii K.
7. Dzień prawa poboru akcji serii K ustala się na dzień 14 listopada 2012 roku.
8. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną w wysokości 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy).

§ 2.
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków 
przeprowadzenia oferty akcji serii K, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia  
oferty.

§ 3.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie  Spółki  postanawia w §3 ust.  1 statutu Spółki  zwrot  
„6.263.094,30 PLN” zastąpić zwrotem „12.,526.188,60 PLN”.
W związku  z  podwyższeniem kapitału  zakładowego  Zarząd  Spółki  postanawia  w  §3  ust.  1  statutu  Spółki  dodać  punkt  e)  o  
następującej treści, „12.,526.188,60 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy)  
każda.”

§ 4.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr 6
z dnia 07/11/2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek 

NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 
8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwala 
co następuje:

§ 1.
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki do obrotu w  

VENO Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248 
tel.: (22) 332 59 29, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,

Kapitał zakładowy 6.263.094,30 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS          



alternatywnym  systemie  obrotu  organizowanym  przez  Giełdę  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  z  siedzibą  w 
Warszawie (rynek NewConnect).

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt  
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych  
do:
1) wprowadzenia  akcji  serii  K  Spółki  oraz  praw  do  akcji  serii  K  Spółki  do  obrotu  w  alternatywnym  systemie  obrotu  

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji  

serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki,
3) dokonania dematerializacji akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do 

zawarcia  z Krajowym  Depozytem  Papierów Wartościowych  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  umowy lub  umów,  których 
przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii K Spółki oraz praw do akcji serii K Spółki w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 07/11/2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany uchwały numer nr 6 z dnia 8 lutego 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącej

emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany 
statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I 

do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych 

papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie 
udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A.  z  siedzibą w Warszawie,  działając na podstawie przepisu art.  393 pkt  5 oraz 
przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, zmienia §3 i §6 uchwały nr 6 z dnia 8 lutego 2012 roku nadając im nowe 
brzmienie: ----------------------------------

§ 1
1. Skreśla się dotychczasową treść § 3 uchwały nr 6 z dnia 8 lutego 2012 roku nadając jej nowe następujące brzmienie: 

„§ 3.
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I,  
przy czym cena emisyjna akcji serii I będzie nie niższa niż 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.”------------ 

2. Skreśla się dotychczasową treść § 6 uchwały nr 6 z dnia 8 lutego 2012 roku nadając jej nowe następujące brzmienie:
„§6

W  związku  z  uchwaleniem  warunkowego  podwyższenia  kapitału  zakładowego  Spółki  w  statucie  Spółki,  po  postanowieniu  
oznaczonym jako „§3” dodaje  się  postanowienie  oznaczone  jako  „§3a”,  w brzmieniu:  „Kapitał  zakładowy został  warunkowo  
podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2012 roku zmienionej  
uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2012 roku, o kwotę nie większą niż 4.650.000 zł  
(cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela  
serii I,  w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa  
poboru.”.  --------------------------

§ 2
Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany 
wprowadzone niniejszą uchwałą. ---------------

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 07/11/2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 6 z dnia z dnia 8 lutego 2012 roku zmienionej uchwałą nr 7 z dnia 7 
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listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VENO S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącej
emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany 
statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I 

do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych 

papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie 
udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz 
przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------

§ 1.
1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż  3.000.000 (trzy miliony) warrantów 

subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty 
pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. ----------------- ------------------------------------- 

2. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby wskazane przez Zarząd Spółki. 
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie. ---------------
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii I o wartości 

nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. ------- ----------
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 roku. ---------------------- 
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. 
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 po zarejestrowaniu warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. ---------------------------------------
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone przez osoby, o których mowa w ust. 2, w terminie 

7 (siedem) dni od daty złożenia oferty przez Spółkę.  --------------------------------------------------------
9. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w 

odcinkach zbiorowych. --------
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 

prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.--------------------
§ 2.

1. Celem realizacji emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na 
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 4.650.000 zł (cztery miliony sześćset 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). --------- --------------------------

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji  nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji 
na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) każda.----

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. -------------------------------------------------------------

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. 
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa w dniu 30 czerwca 2013 roku.----------------------------------------- ----
6. Wszystkie akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. --------
7. Akcje serii I będą zdematerializowane. --------------------------------------------
8. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-

1) akcje serii I, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 
dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 
począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego 
bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 
wartościowych. ---------------------

2) akcje serii I, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po 
dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie 
począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

§ 3.
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I,  
przy czym cena emisyjna akcji serii I będzie nie niższa niż 1,55 zł (jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.- 

§ 4.
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I, a także proponowane zasady obejmowania tychże 
warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia 
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I w całości. 
------------------------------

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Warranty subskrypcyjne serii A oraz akcje serii I mają 
służyć przejęciu aktywów od podmiotu z branży inwestycyjnej. Wskutek dojścia transakcji do skutku Zarząd szacuje, iż wartość 
aktywów w VENO S.A. wzrosnąć powinna o kwotę nie niższą niż 4,65 mln PLN. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy 
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Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia 
akcji serii I VENO S.A., celem dokonania rozliczenia zobowiązania Spółki wobec właścicieli przejmowanych aktywów. W 
opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji warrantów subskrypcyjnych zapewnią Spółce doskonałe warunki do 
dalszego rozwoju. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na 
wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść emisja warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienie dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I leży w interesie Spółki i nie jest 
sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celem 
emisji tychże warrantów. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji serii I jest uzasadnione 
koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili podejmowania uchwały w sprawie 
emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego warunków makro i 
mikroekonomicznych. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji 
warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 
Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały”.-------------------------------------------------------------------------- 

§ 5.
1/ Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I Spółki do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą 
w Warszawie (rynek NewConnect) lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz 
akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.----------------------- 

2/ Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I Spółki.  

3/ Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych 
do: -----------------

1. wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek 
NewConnect) lub do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii 
I do obrotu na rynku regulowanym,  

2. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I Spółki, --------------------- -------

3. dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I Spółki, a w szczególności, ale nie 
wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub 
umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I Spółki w 
depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą 
w Warszawie. --------------------

§ 6.
W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu 
oznaczonym jako „§3” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§3a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo 
podwyższony, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2012 roku zmienionej 
uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2012 roku, o kwotę nie większą niż 4.650.000 zł 
(cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela  
serii I, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa 
poboru.”.  --------------------------

§ 7.
Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VENO Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany 
wprowadzone niniejszą uchwałą. ---------------

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

Uchwała nr 9
z dnia 07/11/2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VENO S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VENO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1  
kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 27 ust. 4 statutu Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten  
sposób, że § 3 ust. 1 pkt c otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„c) 4040706 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.
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