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Uchwała numer 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Novian spółka akcyjna 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przepis art. 409 § 1 KSH, uchwala co 

następuje: 

 

§ 1. 

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje [___]. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała numer 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Novian Spółka Akcyjna 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał,  

4. Przyjęcie porządku obrad, 

5. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki, tj. spółki Novian 

S.A., ze spółkami Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Polska S.A. z 

siedzibą w Warszawie, Novian Europe S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Real 

Estate S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Mondrian S.A. z siedzibą w Warszawie, 

poprzez przejęcie przez Black Pearl Capital S.A. Spółki oraz pozostałych spółek 

biorących udział w połączeniu, sprawozdania Zarządu z dnia 28 września 2012 roku 

sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 26 listopada 2012 roku z 

badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i 
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pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem 

powzięcia uchwały w sprawie połączenia. 

6. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki, tj. spółki Novian S.A., ze spółkami 

Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, Novian Europe S.A. z siedzibą w Warszawie, Novian Real Estate S.A. z 

siedzibą w Warszawie oraz Mondrian S.A. z siedzibą w Warszawie,    

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała numer 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Novian Spółka Akcyjna 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

w sprawie: połączenia Novian S.A. z Black Pearl Capital S.A., Novian Polska S.A., Novian 

Europe S.A., Novian Real Estate S.A., Mondrian S.A. 

 

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. 

podejmuje uchwałę o połączeniu Novian S.A. z następującymi spółkami: 

a) Black Pearl Capital Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 

50/515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000343453, kapitał 

zakładowy 4.150.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy), 

opłacony w całości. 

b) Novian Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 

50/515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000354301, kapitał 
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zakładowy 6.991.272,70 zł (słownie złotych: sześć milionów dziewięćset 

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa i groszy: siedemdziesiąt), 

opłacony w całości, 

c) Novian Europe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 

50/515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000355755, kapitał 

zakładowy 5.901.355,00 zł (słownie złotych: pięć milionów dziewięćset jeden tysięcy 

trzysta pięćdziesiąt pięć), opłacony w całości, 

d) Novian Real Estate Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 

50/515, 00-695 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000361164, kapitał 

zakładowy 6.851.104,30 zł (słownie złotych: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt 

jeden tysięcy sto cztery i groszy: trzydzieści), opłacony w całości, 

e) Mondrian Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 50/515, 

00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000361205, kapitał 

zakładowy 4.295.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt 

pięć tysięcy), opłacony w całości, 

na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym Załącznik numer 1 do 

niniejszej uchwały, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, numer MSIG 

193/2012(4058), z dnia 4 października 2012 roku, poz. 13015, zwanym dalej „Planem 

Połączenia”, tj. między innymi poprzez przeniesienie całego majątku Novian S.A. na Black 

Pearl Capital S.A. w zamian za akcje, które Black Pearl Capital S.A. wyda akcjonariuszom 

Novian S.A., i wyraża tym samym zgodę na Plan Połączenia. 

 

§ 2. 

1. W związku z Połączeniem podwyższony zostanie kapitał zakładowy Black Pearl Capital 

S.A. o kwotę 12.475.483,50 zł (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt pięć 

tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i 50/100), tj. do kwoty 16.509.283,50 zł 

(szesnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i 

50/100), poprzez emisję:  

a. 124.542.775 (sto dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące 

siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

b. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 
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0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

c. 112.060 (sto dwanaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

zwanych dalej „Akcjami Połączeniowymi”. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. wyraża zgodę na parytety wymiany 

Akcji Połączeniowych na akcje Novian S.A. oraz zasady przyznawania Akcji 

Połączeniowych ustalone w Planie Połączenia.  

 

§ 3. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Novian S.A. wyraża zgodę na zmiany Statutu Black Pearl 

Capital S.A. w ten sposób, że: 

1) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.509.283,50 zł (szesnaście milionów pięćset dziewięć 

tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i 50/100) i dzieli się na: 

1) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

2) 7.500.000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

B, 

3) 2.838.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C,  

4) 124.542.775 (sto dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące 

siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

6) 112.060 (sto dwanaście tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”, 

 

2) § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym z Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 1
1
, przez Radę Nadzorczą ”, 

 

3) w § 11 Statutu Spółki po ust. 1 dodaje się ust. 1
1
 o następującej treści: 

„Tak długo jak SPQR S.A. z siedzibą  w Warszawie (KRS nr 0000353642) będzie posiadać 

co najmniej 142.857 akcji Spółki, powołuje i odwołuje 2 (dwóch) Członków Zarządu, w 

tym Prezesa Zarządu. Uprawnienie to wygasa gdy SPQR S.A. bezpośrednio lub pośrednio 

przez podmiot zależny przestanie posiadać 142.857 akcji Spółki.” 
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4) § 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
1
 niniejszego paragrafu, 

powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”, 

 

5) w § 15 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się ust. 2
1
 o następującej treści: 

„Tak długo jak SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000353642) będzie posiadać 

co najmniej 142.857 akcji Spółki, powołuje i odwołuje 4 (czterech) Członków Rady 

Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa gdy SPQR S.A. bezpośrednio lub pośrednio przez 

podmiot zależny przestanie posiadać 142.857 akcji Spółki.”. 

 

§ 4. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 5. 

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, połączenie nastąpi z dniem wpisanie połączenia do rejestru 

przedsiębiorców. Realizacja połączenia jest uzależniona od zatwierdzenia prospektu 

emisyjnego Black Pearl Capital S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

 

 


