
 

(Projekt) 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 roku 

 
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia 
panią/pana .................................... 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

(Projekt) 
Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 roku 
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej 

 

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej. 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

(Projekt) 

Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie. 
1. ……………………… 

2. ……………………….. 
3. …………………… 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
(Projekt) 

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. …………………………….. 

2. ……………………………... 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

(Projekt) 
Uchwała nr 5 



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr. 24 i nr. 25  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 18 czerwca 

2012r.  
 

§ 1  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  uchyla w całości 
uchwałę  nr. 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisje akcji w trybie subskrypcji prywatnej z 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, zaprotokołowaną przez notariusza 

Justynę Baszuk aktem notarialnym za Repertorium A nr 2436/2012.   

 

§ 2  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchyla w całości 

uchwałę  nr. 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie zmian w 
statucie Spółki, zaprotokołowaną przez notariusza Justynę Baszuk aktem notarialnym za Repertorium 

A nr 2436/2012.   
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia . 

 

 (Projekt) 
Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji 
prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (dalej „Spółka”) po 
zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Prezesa Zarządu Konrada Pankiewicza, dotyczącą 

zwiększenia zaangażowania Grupy ADV w dwa główne aktywa, tj. spółki SMT Software S.A. oraz 
Codemedia S.A., poprzez przejęcie 100% akcji tych podmiotów celem realizacji nowych wspólnych 

inicjatyw inwestycyjnych mających wpływ na wartość Grupy oraz zwiększenia jej 
efektywności  przychodowej oraz kosztowej, uchwala co następuje: 

 

Działając na podstawie art. 431  § 1 i § 2 pkt.) 1 i art. 432 § 1 , art. 433 § 2 oraz 431 § 7 w zw. z art. 

310 § 2   oraz art. 336 § 3  kodeksu spółek handlowych :  

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 700 000 zł  (siedemset tysięcy) zł (złotych) do 

kwoty nie niższej niż 1 060 000 zł (słownie złotych: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) i nie 

wyższej 1 200 000 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy), to jest o kwotę nie niższą  

niż 360 000 zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) i nie wyższą niż 500 000 zł (słownie 

złotych: pięćset tysięcy) . 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 3 600 000 ( 

słownie: trzy miliony sześćset tysięcy)   akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,1 zł (dziesięć groszy)  każda akcja, i nie więcej niż 5 000 000  (słownie: pięć milionów)  akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy)  każda akcja. 

3. Cena emisyjna Akcji serii D została ustalona na kwotę 11,62 zł (słownie złotych: jedenaście 

62/100) za akcję.  



4. Akcje serii D zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej następującym podmiotom i 

osobom:  

1. Będących akcjonariuszami Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie: CBNC CAPITAL 

SOLUTIONS LIMITED  z siedzibą na Cyprze, Q-FREE TRADING LIMITED z siedzibą na 

Cyprze, Panu Piotrowi Bieńko, Pani Annie Gruszce, Panu Piotrowi Kaniewskiemu, Pani 

Katarzynie Baczyńskiej oraz pozostałym akcjonariuszom mniejszościowym Codemedia 

S.A.,  

2. Będących akcjonariuszami SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu: Panu 

Sebastianowi Łękawie, Panu Szymonowi Purze, Panu Sławomirowi Nowakowi, Panu 

Michałowi Ogiermanowi, Panu Tomaszowi Frątczakowi oraz pozostałym 

akcjonariuszom mniejszościowym SMT Software S.A.  

przy czym: 

a) CBNC CAPITAL SOLUTIONS LIMITED obejmie nie więcej niż 594 000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D w zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 190.000  akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł 

każda w spółce Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu 

pieniężnego  sporządzona została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu 

została określona na łączna kwotę 5 141 400    zł (słownie złotych: pięć milionów sto 

czterdzieści jeden tysięcy czterysta) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii 

A na kwotę  27,06 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem 6/100), 

 52.500  akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

1 420 650    zł (słownie złotych: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii C na kwotę  27,06 zł 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem 6/100). 

b) Q-Free Trading Limited obejmie nie więcej niż 246 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 50 000  akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce 

Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  

sporządzona została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została 

określona na łączna kwotę 1 353 000 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta 

pięćdziesiąt trzy tysiące) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  

27,06 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem 6/100), 

 50 476 akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

1 365 880,56   zł (słownie złotych: jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy 



osiemset osiemdziesiąt 56/100) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii D 

na kwotę  27,06 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem 6/100). 

c) Anna Gruszka obejmie nie więcej niż 24 500 akcji zwykłych na okaziciela serii D w zamian za 

wkład niepieniężny w postaci:  

 10 000  akcji uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce 

Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  

sporządzona została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została 

określona na łączna kwotę 270 600 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt 

tysięcy sześćset) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  27,06 

zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem 6/100). 

d) Piotr Bieńko obejmie nie więcej niż 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w zamian za 

wkład niepieniężny w postaci:  

 52 500  akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

1 420 650 zł (słownie złotych: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii C na kwotę  27,06 zł 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem 6/100). 

 59 735 akcji serii D o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

1 616 429,10 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy czterysta 

dwadzieścia dziewięć 10/100) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii D na 

kwotę  27,06 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem 6/100). 

e) Katarzyna Baczyńska obejmie nie więcej niż 38 600 akcji zwykłych na okaziciela serii D w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 15 750  akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

426 195 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt 

pięć) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii C na kwotę  27,06 zł (słownie 

złotych: dwadzieścia siedem 6/100). 

f) Piotr Kaniewski obejmie nie więcej niż 38 600 akcji zwykłych na okaziciela serii D w zamian za 

wkład niepieniężny w postaci:  

 15 750  akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

426 195 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt 



pięć) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii C na kwotę  27,06 zł (słownie 

złotych: dwadzieścia siedem 6/100). 

g) Pozostali akcjonariusze Codemedia S.A. obejmą nie więcej niż 56 000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii D w zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 20 919  akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce Codemedia S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

566 068,14 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt osiem 

14/100gr) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii D na kwotę  27,06 zł 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem 6/100). 

h) Pan Sebastian Łękawa obejmie nie więcej niż 525 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 195 000  akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona 

została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna 

kwotę 2 731 950   zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy 

dziewięćset pięćdziesiąt) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  

14,01 zł (słownie złotych: czternaście 1/100). 

 235 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 3 

292 350   zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące 

trzysta pięćdziesiąt) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  

14,01 zł (słownie złotych: czternaście 1/100). 

 147 akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

2 059,47 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć 47/100) przy przyjęciu 

wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,01 zł (słownie złotych: czternaście 

1/100). 

i) Pan Szymon Pura obejmie nie więcej niż 525 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w zamian 

za wkład niepieniężny w postaci:  

 195 000  akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona 

została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna 

kwotę 2 731 950   zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy 

dziewięćset pięćdziesiąt) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  

14,01 zł (słownie złotych: czternaście 1/100). 



 235 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 3 

292 350   zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące 

trzysta pięćdziesiąt) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  

14,01 zł (słownie złotych: czternaście 1/100). 

 301 akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

4 217  zł (słownie złotych: cztery tysiące dwieście siedemnaście) przy przyjęciu 

wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,01 zł (słownie złotych: czternaście 

1/100). 

j) Pan Tomasz Frątczak obejmie nie więcej niż 525 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 195 000  akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona 

została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna 

kwotę 2 733 900 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące 

dziewięćset) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,02 zł 

(słownie złotych: czternaście 2/100). 

 235 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 3 

294 700 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery siedemset) 

przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,02 zł (słownie 

złotych: czternaście 2/100). 

k) Pan Michał Ogierman obejmie nie więcej niż 525 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 195 000  akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona 

została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna 

kwotę 2 733 900 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące 

dziewięćset) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,02 zł 

(słownie złotych: czternaście 2/100). 

 235 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 3 

294 700 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery siedemset) 



przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,02 zł (słownie 

złotych: czternaście 2/100). 

l) Pan Sławomir Nowak obejmie nie więcej niż 525 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w 

zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 195 000  akcji serii A o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona 

została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna 

kwotę 2 733 900   zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące 

dziewięćset) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,02 zł 

(słownie złotych: czternaście 1/100). 

 235 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 3 

294 700   zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

siedemset) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,02 zł 

(słownie złotych: czternaście 1/100). 

m) Pozostali akcjonariusze mniejszościowi SMT Software S.A. obejmą nie więcej niż 565 000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii D w zamian za wkład niepieniężny w postaci:  

 250 000  akcji serii B o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona 

została przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna 

kwotę 3 505 000  zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset pięć tysięcy) przy przyjęciu 

wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  14,02 zł (słownie złotych: czternaście 

2/100). 

 164 476 akcji serii C o wartości nominalnej 0,1 zł każda w spółce SMT Software S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Wycena powyższego wkładu pieniężnego  sporządzona została 

przez Zarządu  Spółki  i  wartość godziwa aportu została określona na łączna kwotę 

2 305 953,52   zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset 

pięćdziesiąt trzy 52/100) przy przyjęciu wartości godziwej jednej akcji serii A na kwotę  

14,02 zł (słownie złotych: czternaście 2/100). 

5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 

rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 31 grudnia 2013 

roku. 

6. Akcje serii D zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez  

inwestorów  wskazanych w pkt. 4 powyżej. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania oferty  objęcia akcji serii D inwestorom wskazanym w 

pkt. 4 powyżej oraz do zawarcia z inwestorami , którzy przyjmą propozycję nabycia, stosownych 

umów. 



8. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu. 

9. Umowa na objęcie akcji serii D zostanie zawarta w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r. 

a akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym jednorazowo w dniu zawarcia 

umowy objęcia  akcji serii D .  

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie  dokonane w granicach określonych w § 1 pkt. 1 i 2  

uchwały, w wysokości odpowiadającej  liczbie objętych akcji w drodze subskrypcji prywatnej. 

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia  kapitału 

zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w  związku z art. 431 § 7 

kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.    

§ 2. 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a w szczególności w związku 

z planami rozwojowymi Grupy ADV Spółka Akcyjna do realizacji których niezbędne jest 

przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu wprowadzenia w życie nowych projektów inwestycyjnych,  

a także propozycją wysokości ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii 

D w całości.  

Nadrzędnym celem emisji akcji serii D pod aport akcji SMT Software SA oraz Codemedia SA jest 100% 

konsolidacja wyników mniejszości najbardziej dochodowych biznesów Spółki. Jednocześnie zarówno 

SMT Software SA jak i Codemedia SA są spółkami zależnymi charakteryzujących się największą 

dynamiką wzrostu przychodów i EBITDA spośród wszystkich podmiotów w grupie kapitałowej Spółki.  

W ocenie Zarządu Spółki popartej opiniami Zarządów Spółek zależnych SMT Software S.A. i 

Codemedia S.A. planowane działanie przełoży się na synergie kosztowe, lepszą i bardziej efektywną 

obsługę w obszarze procesów wsparcia dla biznesu. W znacznej mierze wpłynie to również na jeszcze 

szybszy wzrost przychodów i EBITDA w segmentach technologii, mediów i e-commerce, co powinno 

przełożyć się na wzrost skonsolidowanego EPS Spółki. W opinii Zarządu efektem planowanego 

działania będzie wzrost  przychodów Spółki z  segmentu e-commerce poprzez wygenerowanie korzyści 

wynikających ze skrzyżowania kompetencji i doświadczeń w obszarze mediów i technologii.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia . 

 
 (Projekt) 

Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 
w sprawie zmiany statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego  w drodze emisji akcji serii D Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia w nadać § 4 ust. 1 statutu Spółki następujące brzmienie: 



„1. Wysokość kapitału zakładowego  Spółki wynosi nie mniej 1 060 000 zł (słownie złotych: jeden 

milion sześćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż  1 200 000 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście 

tysięcy) i dzieli się na: 

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł 

(dziesięć groszy)  każda akcja. 

b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć 

groszy)  każda akcja. 

c) nie mniej niż 3 600 000 ( słownie: trzy miliony sześćset tysięcy)   akcji zwykłych na okaziciela serii 

D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy)  każda akcja, i nie więcej niż 5 000 000  (słownie: 

pięć milionów)  akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy)  

każda akcja 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia . 

 

 (Projekt) 
Uchwała nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 

w sprawie w ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu 
na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu na 

rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z siedzibą w Warszawie.   

2.  Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii D Spółki. 

3. Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem postanowień  pkt. 4 niniejszej uchwały 

upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego  dokonania wszelkich czynności 

prawnych, faktycznych i organizacyjnych  niezbędnych do: 

1/ dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie; 

2/ dokonania dematerializacji akcji serii D 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 D Spółki w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.  

4. Walne Zgromadzenie Spółki bezwarunkowo i nieodwołalnie  zobowiązuje Zarząd Spółki aby 

wykonywał wszelkie opisane w  pkt. 3 powyżej czynność tak aby : 



a) doszło do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.   emisji akcji 

serii D przypadającej na każdego z nowych akcjonariuszy.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

(Projekt) 

Uchwała nr 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 
w sprawie upoważnienia  Zarządu do zawarcia z akcjonariuszami którzy obejmą akcje serii D umów 

zakazu sprzedaży tych akcji   

§ 1  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd  Spółki do zwarcia 

w terminie do 31 grudnia 2012 r. z akcjonariuszami,  którzy obejmą akcje serii D umów zakazu 

sprzedaży tych akcji, przy czy umowy te zawierać będą co najmniej następujące  postanowienia:  

a) okres zakazu sprzedaży  20% akcji serii D  przypadających na akcjonariuszy wymienionych w 

uchwale nr 6 pkt 4 litery od a) do k) z wyłączeniem litery g)  będzie nie krótszy niż do dnia 31 

października  2013 roku a  w przypadku nie wykonania tego zobowiązania przez akcjonariusza 

umowa przewidywać będzie obowiązek  zapłaty przez akcjonariusza na rzecz  Spółki  kary 

umownej wysokości ………. 

b) okres zakazu sprzedaży  80% akcji serii D  przypadających na akcjonariuszy wymienionych w 

uchwale nr 6 pkt 4 litery od a) do k) z wyłączeniem litery g)  będzie nie krótszy niż do dnia 31 

października 2014  roku a  w przypadku nie wykonania tego zobowiązania przez akcjonariusza 

umowa przewidywać będzie obowiązek  zapłaty przez akcjonariusza na rzecz  Spółki  kary 

umownej wysokości ………. 

 

c) zobowiązanie Spółki do wprowadzenia  akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie do 30 

września 2013 roku a  w przypadku nie wykonania tego zobowiązania przez Spółkę umowa 

przewidywać będzie obowiązek  zapłaty przez Spółkę  na rzecz akcjonariusza kary umownej 

wysokości ……….. 

 

d) zobowiązanie Spółki do wprowadzenia  akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w taki sposób aby 

wszystkie notowane serie akcji były notowane łącznie w jednolity sposób.   

 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
(Projekt) 

Uchwała nr 10 



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 

 

W sprawie zmiany Statutu Spółki 
 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Gdyni, niniejszym dokonuje zmiany § 1 ustęp 1 i 2 Statutu Spółki, w następujący sposób: 

 
§ 1  ustęp 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienia: 

 
1. „Firma Spółki brzmi: Grupa SMT Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy Grupa SMT S.A.” 
 

 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

(Projekt) 
Uchwała nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 

 
w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Gdyni, niniejszym dokonuje zmiany § 4a  Statutu Spółki w następujący sposób: 
 

§ 4a  Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienia: 
 

1. „Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. 
2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony 

Zarząd przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców  Krajowego 

Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia  26 
listopada 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia 

również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu 
upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na 

kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany 
Statutu. 

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego łącznie nie więcej niż o 100 000 złotych ( sto tysięcy złotych). Zarząd może 

wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.  
5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 

4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. 

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie 
oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. 

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 
w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej, 

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, 
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 
których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity 

depozytowe w związku z akcjami, 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 
zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację 

akcji, 



e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji 

prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także 

ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do 
obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi. 
8.Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w 

całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. 

 
9.  Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu 

podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego  Zgromadzenia o 
podwyższeniu kapitału zakładowego”. 

 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 

(Projekt) 

Uchwała nr 12 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia  tekstu jednolitego Statutu Spółki  

§ 1  

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w 

związku ze zmianami statutu wynikającymi z uchwał nr 7,10 i 11 (podjętymi w dniu dzisiejszym) a 

także w związku z dookreśleniem kapitału zakładowego przez Zarząd, w związku z widełkowym 

podniesieniem tego kapitału.    

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

(Projekt) 

Uchwała nr 13 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z 26 listopada 2012 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 roku. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa ADV  Spółka Akcyjna niniejszym dokonuje zmiany uchwały 

nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 roku, zaprotokołowanej przez 
Notariusza Bartosza Pawła Mędraś  aktem notarialnym za Repertorium A nr 38181/2011 w ten sposób, 

iż uchyla punkt 4 paragrafu 1 tej uchwały i postanawia że  wszelkie zasady realizacji Programu 
Motywacyjnego, w szczególności zaś szczegółowe warunki oraz zasady przyznawania Uprawnień, 

zasady, kryteria lub warunki objęcia warrantów subskrypcyjnych oraz wykonania praw z warrantów 

subskrypcyjnych, a także inne sprawy niezbędne do właściwego funkcjonowania Programu, określać 
będzie "Regulamin Programu Opcji Menadżerskich”,  (dalej: „Regulamin Programu”) uchwalony przez 

Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 31 grudnia 2012 r., z uwzględnieniem postanowień uchwały nr. 
9 z dnia 7 grudnia 2011r. Regulamin Programu powinien uzyskać akceptację niezależnych członków 

Rady Nadzorczej reprezentujących inwestorów finansowych, takich jak fundusze inwestycyjne i 

emerytalne, posiadających swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej.  
 


