
Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza do porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA

zwołanego na dzień 27 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA Nr .................

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na 

okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru w kwocie nie 

większej jak  7.000.000 (siedem milionów) złotych

§1Podwyższa  się  kapitał  zakładowy  Spółki  z  kwoty  l  962  940  zł  (jeden  milion  dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) do kwoty nie mniejszej niż l 962 940,10 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 10/100)  i  nie  większej  niż  8  962  940  zł  (osiem  milionów  dziewięćset  sześćdziesiąt  dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych).1. Podwyższenie,  o  którym  mowa  w  niniejszym  ustępie,  dokonane  zostanie  poprzez emisję  nie  mniej  niż  l  (słownie:jedna  akcja)  i  nie  więcej  niż  70.000.000  (słownie: siedemdziesiąt milionów) akcji serii D.2. Akcje Serii D będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty skierowanej do maksymalnie 99  (dziewięćdziesięciu  dziewięciu)  adresatów  wskazanych  przez  ZarządM Development S.A.3. Akcje  Serii  D  są  akcjami zwykłymi  na okaziciela  i  mają  wartość  nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)4. Akcje   Serii   D   zostaną   pokryte   w   całości   wkładami   pieniężnymi   wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.5. Akcje Serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od l stycznia 2012 roku.
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6. Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji Serii L nie może być dłuższy niż do dnia 15 czerwca 2013 roku.
§2Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej,  wyłącza  w  całości  prawo  poboru  Akcji  Serii  D  przysługujące  dotychczasowym akcjonariuszom.
§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .................

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

W  związku  z  podwyższeniem  kapitału  zakładowego  Spółki  w  drodze  emisji  Akcji  seriiD  przeprowadzonej  na  mocy  postanowień  odrębnych  uchwał  Walnego  ZgromadzeniaM  Development  Spółki  Akcyjnej  (zwanej  dalej:  „Spółką”)  –  Walne  Zgromadzenie  Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 w i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”), a także § 25 ust. 2 pkt 19) Statutu Spółki, postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki,  w ten sposób, że objęty tym paragrafem ustęp, oznaczony jako „ust. 1” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
„1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.962.940 zł (osiem milionów dziewięćset  

sześćdziesiąt  dwa  tysiące  dziewięćset  czterdzieści  złotych)  i  dzieli  się  na  nie  więcej  niż  

89.629.400 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta)  

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 

1. 1.000.000  (jeden  milion)  akcji  zwykłych  na  okaziciela  serii  A,  o  łącznej  wartości  

nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych); 

2. 12.550.000  (dwanaście  milionów  pięćset  pięćdziesiąt  tysięcy)  akcji  zwykłych  na  

okaziciela serii  B o łącznej  wartości  nominalnej  1.255.000 zł  (jeden milion dwieście  

pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 

3. 6.079.400 (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na  

okaziciela serii  C,  o  łącznej  wartości  nominalnej  607.940 zł  (sześćset  siedem tysięcy  

dziewięćset czterdzieści złotych);
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4. nie więcej niż 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii  

D,  o  łącznej  wartości  nominalnej  nie  większej  niż  7.000.000  zł  (siedem  milionów  

złotych)."W  związku  z  upoważnieniami  udzielonym  Zarządowi  Spółki  przez  Walne  Zgromadzenie Spółki mocą postanowień odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia (tj. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D,  realizowanej  w  ramach  subskrypcji  prywatnej,  z  jednoczesnym  pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji), do złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału  zakładowego  i  dookreślenia  wysokości  kapitału  zakładowego  w  Statucie  Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH – Zarząd Spółki, w treści  stosownego  oświadczenia  składanego  w  formie  aktu  notarialnego,  ustali  brzmienie Statutu  Spółki,  uwzględniające  wysokość objętego  kapitału  zakładowego  Spółki  w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie wskazanej, odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2 Niniejsza  uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  jej  podjęcia,  z  tym  jednak  zastrzeżeniem,  że  skutek prawny  w  postaci  zmiany  Statutu  następuje  z  chwilą  wydania  przez  właściwy  Sąd  Rejestrowy postanowienia  w  przedmiocie  wpisania  zmian  Statutu  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr ..........................

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do, 

organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na 

rynku NewConnect oraz ich dematerializacjiWalne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym, co następuje:
§ 1 

1. Walne  Zgromadzenie  Spółki  postanawia  niniejszym  –  przy  uwzględnieniu  emisji  akcji zwykłych na okaziciela  serii  D,  emitowanych na podstawie postanowień odrębnej  uchwały Walnego Zgromadzenia (tj. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze  emisji  akcji  zwykłych  na  okaziciela  serii  D,  realizowanej  w  ramach  subskrypcji prywatnej,  z  jednoczesnym  pozbawieniem dotychczasowych  akcjonariuszy  Spółki  prawa poboru akcji nowej emisji) – ubiegać się o wprowadzenie praw do akcji serii D, akcji serii D do, 
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organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA („GPW”), alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
2. Wszystkie  papiery  wartościowe,  o  których  mowa  w  ustępach  poprzedzających  będą  miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). 

§ 2Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 1, tj.  czynności  związanych z wprowadzeniem, wskazanych tamże papierów wartościowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  i ich dematerializacją, w tym w szczególności do: 1. wyboru podmiotów pełniących funkcje: Animatora Rynku i/lub Market Makera oraz Agenta Emisji,  a także zawarcia z tymi podmiotami stosownych umów – o ile konieczny będzie udział któregokolwiek z takich podmiotów w procesie wprowadzenia papierów wartościowych Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2. zawarcia  odpowiednich  umów  z  Krajowym  Depozytem  Papierów  Wartościowych  SA („KDPW”), w szczególności umów o rejestrację w depozycie prowadzonym przez KDPW papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu  na  rynku  NewConnect  organizowanym  przez  GPW,  o  których  mowa  w  §  1  niniejszej uchwały  oraz  podjęcia  wszelkich  innych  czynności  faktycznych  i  prawnych  niezbędnych  do rejestracji tych papierów wartościowych w KDPW;
3. złożenia  do  GPW  wszelkich  wniosków,  zawiadomień  i  dokumentów  wymaganych  w postępowaniu  w  sprawie  wprowadzenia  do  alternatywnego  systemu  obrotu  na  rynku NewConnect  organizowanym  przez  GPW,  w  tym  m.in.  wniosku  o  wprowadzenie  papierów wartościowych, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały,  do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect i dokumentu informacyjnego zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę Spółki.

§ 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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