
 

 

PROJEKTY KLUCZOWYCH UCHWAŁ NADZYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A., 

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 LUTEGO 2013 ROKU 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

z dnia 2013 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta  

 

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

Następuje: Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego postanawia wybrać Pana______. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Protokolanta postanawia wybrać Pana_________. 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 

powoływanej przez Walne Zgromadzenie 

 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 

Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania 

dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej 

i wyboru jej członków. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Warszawie (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego 

Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: 

……………………….. – jako Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, …………………. – 

jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej 

dalej: „Spółką”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego 

Zgromadzenia Spółki:  

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.--------------------- ---------------------------------------------  

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta walnego zgromadzenia.- ---------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia walnego zgromadzenia i jego zdolności do 

powzięcia uchwał.------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji 

Skrutacyjnej------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej ---------------------------------------------------------------------- 

6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------------------------------------- 



 

 

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji 

prywatnej w drodze emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu. ---------------------------------  

8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji 

prywatnej w drodze emisji akcji serii G oraz zmiany Statutu. -------------------------------- 

9. Powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji serii F.--------------------------------------------------------------------------------- 

10. Powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji serii G.--------------------------------------------------------------------------------- 

11. Powzięcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii F------------------------------------ 

12. Powzięcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii G------------------------------------ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii F do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”).------ 

14. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (rynek „New 

Connect”).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie udziałów spółki „KAMPA-POLSKA” 

Sp. z o.o.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu----------------------------------------------------- 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej---------------------------- 

18. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w 

drodze emisji akcji serii F oraz zmiany Statutu. 

 

Na podstawie art. § 24 ust. 1 lit. g) i h) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. w 

Warszawie i art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz § 7 oraz art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------  

 



 

 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 

1.320.062,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 

nie niższej niż 2.320.062,00 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąta dwa 

złote) i nie wyższej niż 7.320.062,00 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy 

sześćdziesiąt dwa złote) tj. o kwotę nie niższą niż 1.000.000 złotych i nie wyższą niż 

6.000.000 złotych w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 6.000.000 nowych 

akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od  0000001 do numeru 6000000 

o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego 

nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. ---------------  

2.  Akcje serii F zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego 

dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.-------------------------------------------- 

4. Cena emisyjna akcji serii F zostanie określona przez Zarząd, z tym że nie będzie ona niższa 

niż 1,20 złotych i nie wyższa niż 2,50 złotych za akcję.----------------------------------------------- 

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

obrotowy 2013, rozpoczynający się od 1 stycznia 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2013 

roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia akcji serii F oznaczonym , nie więcej niż 

99 adresatom w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, określenia terminów 

otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, oraz do określenia wszelkich innych zasad 

subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, w tym również do podziału 

emisji na transze i określenia ceny emisyjnej dla poszczególnej transzy.--------------------------- 

7. Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych upoważnia 

się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego 

kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do 

rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, 

w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.---------- 



 

 

8. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą 

Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia 

o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 7 powyżej.------------------ 

§ 2 

W związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o której mowa  

w § 1 powyżej, zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe 

brzmienie: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.320.062,00 zł (siedem milionów trzysta 

dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: ------------------------------------------  

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 

100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -------------------------------------------  

b) 400.031 (czterysta tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii B oznaczonych 

numerami od 000001 do 400031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -------------  

c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 

000001 do 160000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----------------------------  

d) 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji serii E oznaczonych 

numerami od 000001 do 660.031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” -----------  

e) nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii F oznaczonych numerami od 000001 

do 6.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”----------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w 

drodze emisji akcji serii G oraz zmiany Statutu 

 

Na podstawie art. § 24 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. w 

Warszawie i art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz § 7 oraz art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------  

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki o 

kwotę nie niższą niż 100.000 złotych (sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 600.000 złotych 

(sześćset tysięcy złotych)  w drodze emisji nie mniej niż 100.000 i nie więcej niż 600.000 

nowych akcji na okaziciela serii G oznaczonych numerami od  0000001 do numeru 600000 o 

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi 

w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -------------------------  

2.  Akcje serii G zostaną zaoferowane z wyłączeniem prawa poboru przysługującego 

dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.-------------------------------------------- 

4. Cenę emisyjną akcji serii G określa Zarząd, z tym że nie będzie on niższa niż 1,20 złotych i 

nie wyższa niż 2,50 złotych za akcję.-------------------------------------------------------------------- 

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

obrotowy 2013, rozpoczynający się od 1 stycznia 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2013 

roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

6. Upoważnia się Zarząd do złożenia oferty objęcia akcji serii G oznaczonym nie więcej niż 

99 adresatom w trybie art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, określenia terminów 

otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji oraz do określenia wszelkich innych zasad 

subskrypcji akcji w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, w tym również do podziału 

emisji na transze i określenia ceny emisyjnej dla poszczególnej transzy.------------------------- 

7. Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych upoważnia 

się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego 

kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do 

rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, 

w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.----------- 

8. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą 

Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia 

o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 7 powyżej.------------------ 

 

§ 2 

W związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału za kładowego, o którym mowa w § 

1 zmienia się brzmienie § 8 ust.1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie :-------------- 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.920.062,00 zł (siedem milionów 

dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: ---------------------------  

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 

100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -------------------------------------------  

b) 400.031 (czterysta tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii B oznaczonych 

numerami od 000001 do 400031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -------------  

c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 

000001 do 160000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----------------------------  

d)  660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela  serii E 

oznaczonych numerami od 000001 do 660.031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) 

każda,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

e) nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów ) akcji na okaziciela serii F oznaczonych 

numerami od 0000001 do 6.000.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-------- 

f) nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy ) akcji na okaziciela serii G oznaczonych 

numerami od 000001 do 600.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.------------ 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F 

 

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości 

prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych 

akcji (pozbawienie prawa poboru). W ocenie Walnego Zgromadzenia pozyskanie przez 

Spółkę kapitału w drodze emisji akcji serii F i skierowanie oferty do inwestorów 

zewnętrznych jest optymalnym sposobem na szybkie pozyskanie przez Spółkę niezbędnych 

środków finansowych do dalszego rozwoju Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego 

spółki w drodze emisji nowych akcji serii F ma na celu pozyskanie przez Spółkę 

dodatkowych środków na rozwój. Wobec powyższego oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu, 

w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w 

odniesieniu do akcji serii F zostaje wyłączone w całości. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca 

pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------------- 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G 

 

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości 

prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii G w stosunku do liczby posiadanych 

akcji (pozbawienie prawa poboru). W ocenie Walnego Zgromadzenia pozyskanie przez 

Spółkę kapitału w drodze emisji akcji serii G i skierowanie oferty do inwestorów 

zewnętrznych jest optymalnym sposobem na szybkie pozyskanie przez Spółkę niezbędnych 

środków finansowych do dalszego rozwoju Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego 

spółki w drodze emisji nowych akcji serii G ma na celu pozyskanie przez Spółkę 

dodatkowych środków na rozwój. Wobec powyższego oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu, 

w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w 

odniesieniu do akcji serii G zostaje wyłączone w całości. Opinia Zarządu Spółki 

uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.--------------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie dematerializacji akcji serii F 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje:------------------------------------------  

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie akcji serii F lub praw z akcji serii F Spółki. -----------------------------------------------  

2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych 

mających na celu dematerializację akcji serii F lub praw z akcji serii F Spółki. -------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------  

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie dematerializacji akcji serii G 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje:------------------------------------------  

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie akcji serii G lub praw z akcji serii G Spółki. ----------------------------------------------  

2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych 

mających na celu dematerializację akcji serii G lub praw z akcji serii G Spółki. ------------------  



 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------  

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii F do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”).  

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje:------------------------------------------  

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F lub praw z akcji serii F 

Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”). ---------  

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do: ----------------------------------------------------------------  

1) wprowadzenie akcji serii F lub praw z akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z 

siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”), -------------------------------------------------------  

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A., z siedzibą w Warszawie akcji serii F lub praw do akcji serii F Spółki, -----------------------  

3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii F lub praw z akcji serii F Spółki w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. ----------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- 

 



 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii G do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”).  

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje:------------------------------------------  

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G lub praw z akcji serii G 

Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”). ---------  

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do: ----------------------------------------------------------------  

1) wprowadzenie akcji serii G lub praw z akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z 

siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”), -------------------------------------------------------  

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

S.A., z siedzibą w Warszawie akcji serii G lub praw do akcji serii G Spółki, ----------------------  

3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii G lub praw z akcji serii G Spółki w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. ----------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska  Spółka Akcyjna 

w sprawie zgody na nabycie udziałów spółki „KAMPA-POLSKA” Sp. z o.o. 

 

Na podstawie § 24 ust. 1 lit. m Statutu uchwala się, co następuje :----------------------------- 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 100% udziałów 

spółki „KAMPA – POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000113101.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie  zmiany Statutu. 

 

Na podstawie art. § 24 ust. 1 lit. g) i h) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A,  

uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Wprowadza się następujące zmiany Statutu : 

a) § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:---------------------------------- 



 

 

„1. Firma spółki brzmi: [ ]--------------------------------------------------------------------------- 

  2. Spółka może używać skrótu firmy: [ ] i wyróżniającego ją znaku graficznego”-------- 

b) § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:--------------------------------- 

„ Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.”------------------------------------------------------------ 

c) § 4 ust. 1 Statutu Spółki uzupełnia się o nowe rodzaje działalności i w związku z tym 

otrzymuje on następujące brzmienie :-------------------------------------------------------------------- 

„Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, 

prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:------------------- 

a) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),----------------------- 

b) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),------------- 

c) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),-------------------------------------------------- 

d) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),------------------------------------- 

e) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),------------ 

f) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (PKD 64),-------------------------------------------------------------------------- 

g) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),-------------------------------------------- 

h) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),----------------------------------------- 

i) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),--------------------------------------------------------------- 

j) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),-------------------- 

k) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

(PKD 66),------------------------------------------------------------------------------------------- 

l) zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),------------------------------------------- 

m) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),------------------------------------------------------ 

n) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 

66.21.Z),-------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

o) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-------------------------- 

p) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),--------------------------------- 

q) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (70.10.Z),---------------------------------------------------------------------------- 

r) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),----------------- 

s) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

i zarządzania (PKD 70.22.Z),-------------------------------------------------------------------- 

t) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 

71),--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

u) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-------------------------------------------------------------- 

v) reklama (PKD 73.1),------------------------------------------------------------------------------ 

w) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),--------------------------------------------------- 

x) wynajem i dzierżawa (PKD 77).”---------------------------------------------------------------- 

 

d) § 17 Statutu Spółki usuwa się z punktu 2 podpunkty i) oraz j) 

e) § 24 Statutu Spółki punkt 1 mianie ulega podpunkt e) i otrzymuje następujące 

brzmienie: emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa; oraz usuwa 

się podpunkt:  i), l) oraz m). 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

Uchwała nr [ ]/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska  Spółka Akcyjna 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

 

Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu uchwala się, co następuje :------------------------------------ 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem [ ] odwołuje ze składu Rady Nadzorczej 

następujące osoby:------------------------------------------------------------------------------------ 

 

a) ……… 

b) …………. 

c) …………. 

d) …………… 

e) …………….. 

 

§ 2 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem [ ] powołuje na członków Rady Nadzorczej 

następujące osoby:------------------------------------------------------------------------------------- 

 

a)  [ ] 

b)  [ ] 

c)  [ ] 

d)  [ ] 

e)  [ ]  

§ 3 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------- 

 

 


