
 

 

Projekty uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Akcjonariuszy GANT DEVELOPMENT S.A.  

w dniu 22 listopada 2012 roku 

 

UCHWAŁA NR 1 

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 

wyższą niż 2.000.000,00  (słownie: dwa miliony) złotych, tj. do kwoty 

nie wyższej niż 22.120.000,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto 

dwadzieścia tysięcy) złotych w drodze subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem prawa poboru, poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000,00 

(słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii ….., o 

wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złotych). 

2. Wyłącza się prawo poboru objęcia akcji serii….. przez dotychczasowych 

akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą 

wyłączenie prawa poboru zgodnie z przepisem art. 433 § 2 k.s.h. 

3. Cena emisyjna nie będzie niższa niż 3 ( słownie: trzy) złote za jedną 

akcję. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ostatecznego 

dookreślenia wysokości ceny emisyjnej akcji oraz do zatwierdzenia 

wyboru inwestora. 

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z inwestorem umowy objęcia 

akcji w terminie 3 ( słownie: trzech) miesięcy od daty podjęcia uchwały. 

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie 

rejestracja i dematerializacja akcji serii ………... 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji 

serii………… do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

7. Akcje serii P będą uprawnione do wypłat z zysku począwszy od zysku 

przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 

stycznia 2012 roku. 

 

UCHWAŁA NR 2 

1. Dokonuje się zmiany Statutu spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten 

sposób, że § 7 w brzmieniu: 

 „§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi 20.120.000,00 (słownie: dwadzieścia 

milionów sto dwadzieścia tysięcy) złotych  i dzieli się na: 



 

 

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 

(słownie: jeden) złoty każda; 

- 19.520.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) 

akcje serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; 

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B są 

akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.” 

 

otrzymuje  następujące  brzmienie: 

„§ 7 Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 22.120.000,00 (słownie: 

dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy) złotych  i dzieli się na: 

- 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 

(słownie: jeden) złoty każda; 

- 19.520.000 (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) 

akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; 

- nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii ………. o wartości 

nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda; 

Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B i 

…………są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję serii A przypada 

5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.” 

 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki, uwzględniającego wszystkie zmiany dokonane na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 listopada 2012r. 

 

 

UCHWAŁA NR 3 

 

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. w ten 
sposób, że w związku z niewykonaniem uprawnień przysługujących 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B dotychczasowy § 7a w 

brzmieniu: 
 

„§ 7a 
Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie 
wyższą niż 2.259.260,00 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt ) złotych w drodze emisji nie więcej 
niż 2.259.260,00 (słownie: dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu 
dziewięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu ) akcji zwykłych na okaziciela, 

w tym: 
- nie więcej niż 259.260 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii O2 o wartości 
nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, które zostaną objęte na 
warunkach określonych w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r., przez 



 

 

posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na 

podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 26 kwietnia 2010r.  

- nie więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez 
emisję nie więcej niż 2.000.000,00 (dwóch milionów) akcji zwykłych na 
okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty 

każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 7 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 
2010r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZA wyemitowanych 

na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r.” 

 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 

„§ 7a 
Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie 

wyższą niż 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony ) złotych w drodze emisji 
nie więcej niż 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów ) akcji zwykłych na 
okaziciela, w tym: 

- nie więcej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez 
emisję nie więcej niż 2.000.000,00 (dwóch milionów) akcji zwykłych na 
okaziciela serii S o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty 

każda, które zostaną objęte na warunkach określonych w uchwale nr 7 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 

2010r., przez posiadaczy obligacji zamiennych serii ZA wyemitowanych 
na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 2010r.” 

 
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki, uwzględniającego wszystkie zmiany dokonane na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 listopada 2012r. 

 

 


