
PROJEKTY UCHWAŁ 
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 

ECA AUXILIUM S.A. 
ZWOŁANE NA 20 LISTOPADA 2012 r.  

 
 

UCHWAŁA NR _/2012 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. działając na 
podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana …………………… 
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA NR _/2012 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie   

z dnia 20 listopada 2012 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. przyjmuje 
zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:  
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 3 Statutu Spółki poprzez przyznanie 
członkom Rady Nadzorczej prawa wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie  

i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F1 i F2 oraz 
dematerializację akcji serii F1 i F2. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku w 
przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia 
udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej uchwałą nr 17 Zwyczajnego 



Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. z dnia 27 czerwca 2012 
roku. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA NR _/2012 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie   
z dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie zmiany § 15 ust. 3 Statutu Spółki poprzez przyznanie członkom Rady 
Nadzorczej prawa wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej 

 
§ 1   

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A., działając na 
podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki 
postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje 
nowe, następujące brzmienie: 
„§ 15 ust. 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed 
upływem kadencji, skutkującego spadkiem liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 
ustawowego minimum, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie, 
jeśli do wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, doszło na skutek śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej, to w celu zachowania ciągłości funkcjonowania Rady Nadzorczej pozostali 
członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wyboru dodatkowego członka do składu Rady 
Nadzorczej. Wybrany w ten sposób członek Rady Nadzorczej będzie sprawował funkcję do 
czasu powołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, nie dłużej jednak niż do upływu kadencji swojego 
poprzednika.” 

2.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje 
Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych 
związanych z rejestracją uchwalonych zmian Statutu Spółki.   

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR _/2012 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie   
z dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej  
 

§ 1   
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Statutu Spółki, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ECA AUXILIUM S.A. z dniem 
20 listopada 2012 r. powołuje Panią/Pana  ……………………….. na Członka Rady 
Nadzorczej Spółki.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem  jej podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA NR _/2012 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  

z dnia 20 listopada 2012 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie  

i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym 
przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F1 oraz 

dematerializację akcji serii F1 
 

§ 1  
Zgoda  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy        

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej  
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz  
o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM  S.A. wyraża zgodę na: 

1. Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F1 do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 
211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

2. Złożenie akcji Spółki serii F1 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) lub firmę inwestycyjną. 

3. Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F1 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. 
Nr 211 poz. 1384). 

§ 2 
Upoważnienia dla Zarządu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. upoważnia 
Zarząd Spółki do: 
1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do 

dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F1 do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 



1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
2. Złożenia akcji Spółki serii F1 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW). 
3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie 

dematerializacji akcji Spółki serii F1, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji  
w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F1. 

 
§3 

Wejście w życie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NR _/2012 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie  
i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym 

przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F2 oraz 
dematerializację akcji serii F2 

 
§ 1  

Zgoda  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy        
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej  
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz  
o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM  S.A. wyraża zgodę na: 
1. Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 
211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

2. Złożenie akcji Spółki serii F2 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) lub firmę inwestycyjną. 

3. Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F2 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 
29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. 
Nr 211 poz. 1384). 

§ 2 
Upoważnienia dla Zarządu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. upoważnia 
Zarząd Spółki do: 
1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do 

dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii F2 do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 
1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

2. Złożenia akcji Spółki serii F2 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW). 



3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie 
dematerializacji akcji Spółki serii F2, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji  
w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F2. 

 
§3 

Wejście w życie 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR _/2012 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku w przedmiocie 

nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego 
przez Walne Zgromadzenie,  

zmienionej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ECA AUXILIUM S.A. z dnia 27 czerwca 2012 roku 

  
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. dokonuje 
następujących zmian do uchwały nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy AUXILIUM S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA AUXILIUM S.A. z dnia 27 
czerwca 2012 roku: 
1. w § 2 ust. 1 lit. d słowa „przeznacza się kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych)” 

zastępuje się słowami „przeznacza się kwotę 1.500.000 zł (jednego miliona pięciuset 
tysięcy złotych)”, a słowa „kwota ta obejmuje również łączną wartość i koszty nabycia 
akcji w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 27 czerwca 2012 roku, która 
pomniejsza pozostały do wykorzystania limit” zastępuje się słowami „kwota ta obejmuje 
również łączną wartość i koszty nabycia akcji w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do 
dnia 20 listopada 2012 roku, która pomniejsza pozostały do wykorzystania limit”, 

2. treść § 3 ust. 1 w brzmieniu „Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.000.000 zł 
(jeden milion złotych), poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 1.000.000 zł (jeden 
milion złotych) z kapitału zapasowego Spółki” zastępuje się słowami „Tworzy się kapitał 
rezerwowy w wysokości 1.500.000 zł (jednego miliona pięciuset tysięcy złotych), poprzez 
przesunięcie kwoty w wysokości 1.500.000 zł (jednego miliona pięciuset tysięcy złotych) z 
kapitału zapasowego Spółki”. 

 
§ 2 

1. Zobowiązuje się Radę i Zarząd do podjęcia wszelkich prawnych i faktycznych czynności 
mających na celu zdynamizowanie procesu realizacji uchwały nr 14/2011 ze zmianami w 
przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia 
udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 



2. Zobowiązuje się Radę i Zarząd do zmiany dotychczasowego regulaminu skupu akcji lub 
opracowania nowego regulaminu skupu akcji w sposób zapewniający najpełniejszą 
realizację uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 3 

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jednolity tekst uchwały w przedmiocie nabywania 
akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne 
Zgromadzenie. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Załącznik do uchwały: 
 
 

UCHWAŁA NR 14/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ECA AUXILIUM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2011 roku 

w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach  
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 
Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA AUXILIUM S.A. udziela 
Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek 
handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 
 

§ 2 
1. Ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych: 
a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 1.000.000 

(jednego miliona) akcji, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięciuset tysięcy 
złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać 
nabyte w ramach upoważnienia stanowi 17% kapitału zakładowego Spółki, na dzień 
podjęcia niniejszej uchwały; 

b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie do 31 grudnia 2013 roku. 
c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,50 zł 

(pięćdziesiąt groszy)i nie wyższą niż 4,50 zł (czterech złotych i pięćdziesięciu złotych) za 
jedną akcję, 

d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 1.500.000 zł (jednego miliona 
pięciuset tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich 
nabycia, kwota ta obejmuje również łączną wartość i koszty nabycia akcji w okresie od 
dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 20 listopada 2012 roku, która pomniejsza pozostały do 
wykorzystania limit, 

e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte, 
f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze 

składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania 



transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji 
finansowych,         

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne 
informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy 
czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną 
podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych.    

2.  Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po  zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, 
przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do 
obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy 
organ lub do wymiany albo  w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z 
uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku 
negatywnej opinii  Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego 
Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.  

  
§ 3 

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy 
złotych), poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 1.500.000 zł (jednego miliona pięciuset 
tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki. 

2. Kapitał rezerwowy utworzony stosownie do ust. 1 w całości przeznacza się na 
finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych w ramach upoważnienia 
udzielonego w niniejszej uchwale.   

 
§ 4 

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w 
granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do 
realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie 
udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


