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Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 24 stycznia 2013 roku 

w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera niniejszym 

Pana Dawida Wilka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 
 
 
Po głosowaniu Tomasz Pańczyk ogłosił wyniki:  
 
• w głosowaniu wzięło udział 44.903.403 akcji – 50,3866 % kapitału zakładowego, z których 
oddano 45.783.403 waŜnych głosów,  
• za przyjęciem uchwały oddano 45.783.403 głosów,  
• przeciw oddano 0 głosów,  
• wstrzymało się 0 głosów. 
 
Tomasz Pańczyk stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  
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Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 24 stycznia 2013 roku 

w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie przyjmuje niniejszym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 24 stycznia 2013 roku w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 

do podejmowania prawnie wiąŜących uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Zarządu Spółki do podwyŜszania kapitału zakładowego 

Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 34.263.225 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery 

miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć), upowaŜnienia Zarządu Spółki 

do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części, za zgodą Rady Nadzorczej 

Spółki, prawa poboru warrantów oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w sprawie 

zmian statutu Spółki z tym związanych, w sprawie wyraŜenia zgody na dematerializację, ubiegania się 

o dopuszczenie i wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

w sprawie upowaŜnienia Zarządu do wykonania uchwały.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  

7. Podjęcie uchwały warunkowej w sprawie emisji nie więcej niŜ 913.686 (słownie: dziewięćset 

trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje 

zwykłe Spółki na okaziciela Emisji VII, w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

w całości prawa poboru obligacji serii A oraz akcji Spółki Emisji VII oraz w sprawie ubiegania się 

o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu.  

8. Podjęcie uchwały warunkowej w sprawie emisji nie więcej niŜ 913.686 (słownie: dziewięćset 

trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii B zamiennych na akcje 

zwykłe Spółki na okaziciela Emisji VIII oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki w całości prawa poboru obligacji serii B oraz akcji Spółki Emisji VIII.  

9. Podjęcie uchwały warunkowej w sprawie warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki 

o kwotę 91.368.600 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset) w drodze emisji 91.368.600 akcji zwykłych na okaziciela Emisji VII oraz emisji 

91.368.600 akcji zwykłych na okaziciela Emisji VIII oraz w sprawie wyraŜenia zgody na 

dematerializację, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emisji VII i akcji Emisji VIII do 
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obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

oraz w sprawie upowaŜnienia Zarządu do wykonania uchwały.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki.  

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
 
• w głosowaniu wzięło udział 44.903.403 akcji – 50,3866 % kapitału zakładowego, z których 
oddano 45.783.403 waŜnych głosów, 
• za przyjęciem uchwały oddano 45.783.403 głosów,  
• przeciw oddano 0 głosów,  
• wstrzymało się 0 głosów.  
 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  
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Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 24 stycznia 2013 roku  

w sprawie: upowa Ŝnienia Zarz ądu Spółki do podwy Ŝszania kapitału zakładowego Spółki w 

granicach kapitału docelowego, upowa Ŝnienia Zarz ądu Spółki do pozbawienia w cało ści lub 

części, za zgod ą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru warrantów ora z akcji emitowanych w 

ramach kapitału docelowego, w sprawie zmian statutu  Spółki z tym zwi ązanych, w sprawie 

wyra Ŝenia zgody na dematerializacj ę, ubiegania si ę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrot u na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełd ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie 

upowa Ŝnienia Zarz ądu do wykonania uchwały 

 

§ 1 

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. dokonuje 

zmiany Statutu Spółki poprzez upowaŜnienie Zarządu Spółki do podwyŜszania kapitału zakładowego 

Spółki w granicach kapitału docelowego i postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, Ŝe w § 10 

po ust. 2 dodaje się ust. 2.1 o następującej treści:  

 

„Zarząd Spółki jest upowaŜniony do dokonania jednego lub kilku podwyŜszeń kapitału zakładowego 

Spółki o kwotę nie większą łącznie niŜ 34.263.225 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dwieście 

sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych) poprzez emisję nie więcej niŜ 

68.526.450 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI68526450 na 

następujących zasadach:  

2.1.1 Zarząd moŜe wykonywać przyznane mu upowaŜnienie przez dokonanie jednego albo kilku 

kolejnych podwyŜszeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

2.1.2 UpowaŜnienie określone w niniejszym ustępie zostało udzielone na okres nie dłuŜszy niŜ 3 lata 

licząc od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu w zakresie określonym w niniejszym ustępie. 

2.1.3 Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady 

pienięŜne lub niepienięŜne.  

2.1.4 Zarząd jest upowaŜniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji 

Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI68526450.  

2.1.5 Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upowaŜnienia udzielonego w niniejszym 

ustępie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego. 

2.1.6 Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyŜszeniem 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeŜeniem niniejszego ustępu. 

2.1.7 Zarząd jest upowaŜniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do wydania akcji w zamian za 

wkłady niepienięŜne. 
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2.1.8 Zarząd jest upowaŜniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji Emisji VI o numerach od VI00000001 do 

VI68526450. 

2.1.9 Zarząd jest upowaŜniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu 

na akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu 

upływającym nie później niŜ okres, na który zostało udzielone upowaŜnienie. Zarząd jest 

upowaŜniony, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy, 

w całości lub w części, prawa poboru warrantów. Zarząd jest równieŜ upowaŜniony, za zgodą Rady 

Nadzorczej Spółki, do nieodpłatnego emitowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do 

zapisu oraz ustalenia ich ceny emisyjnej w przypadku odpłatnego emitowania tych warrantów”.  

§ 2 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., zgodnie z § 1 

niniejszej uchwały, upowaŜnia Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, 

ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, tj. akcji zwykłych na okaziciela 

Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI68526450.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. zgodnie z § 1 

niniejszej uchwały, upowaŜnia Zarząd Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, 

w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, tj. akcji 

zwykłych na okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI68526450.  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. zgodnie z § 1 

niniejszej uchwały, upowaŜnia Zarząd Spółki do wydawania akcji emitowanych w ramach kapitału 

docelowego równieŜ w zamian za wkłady niepienięŜne.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. zgodnie z § 1 

niniejszej uchwały, upowaŜnia Zarząd Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, 

w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na 

akcje emitowane w ramach kapitału docelowego.  

§ 3 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. wyraŜa zgodę oraz 

postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału 

docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW” .  

§ 4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. niniejszym wyraŜa zgodę 

na dematerializację akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.  

§ 5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. upowaŜnia i zobowiązuje 

Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w 

szczególności do:  

1. złoŜenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, 
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2. podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału akcji emitowanych 

w ramach kapitału docelowego, w tym, o ile okaŜe się to konieczne, do zawarcia z wybraną 

instytucja finansową umowy, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wybrane 

czynności związane z emisją i rejestracją akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w 

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem 

i wprowadzeniem do obrotu na GPW,  

3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji 

emitowanych w ramach kapitału docelowego,  

4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego,  

5. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji 

emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na GPW.  

§ 6 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. działając na podstawie 

przepisu art. 445 ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iŜ podjęcie niniejszej uchwały 

umotywowane jest koniecznością umoŜliwienia Spółce skrócenia procesu związanego 

z podwyŜszaniem kapitału zakładowego i pozyskiwania przez Spółkę kapitału, co jest niezbędne w jej 

sytuacji. Zapewni to sprawne dokapitalizowanie Spółki i umoŜliwi dalszy rozwój Spółki w tym podjęcie 

nowych inwestycji. Takie działania umoŜliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku. 

Wprowadzony wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru warrantów 

oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego gwarantuje akcjonariuszom uzasadnioną 

ochronę ich praw.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeŜeniem, Ŝe do zmiany Statutu Spółki 

konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
 
• w głosowaniu wzięło udział 44.903.403 akcji – 50,3866% kapitału zakładowego, z których 
oddano 45.783.403 waŜnych głosów,  
• za przyjęciem uchwały oddano 45.658.803 głosów,  
• przeciw oddano 124.600 głosów,  
• wstrzymało się 0 głosów. 
 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w 

głosowaniu jawnym. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MOSTOSTAL-EXPORT” 

S.A. z dnia 24 stycznia 2013 roku 

 

Opinia Zarz ądu 

w sprawie: przyznania Zarz ądowi Spółki, za zgod ą Rady Nadzorczej Spółki, kompetencji 

do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 68.526.450 akcji zwykłych na 

okaziciela Emisji VI o numerach od VI00000001 do VI 68526450 oraz warrantów 

subskrypcyjnych oraz upowa Ŝnienia Zarz ądu Spółki za zgod ą Rady Nadzorczej do oznaczenia 

ceny emisyjnej akcji Emisji VI oraz warrantów 

 

Zarząd Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 433 

Ustawy Kodeks spółek handlowych przedstawia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

zwołanemu na dzień 24 stycznia 2013 roku niniejszą opinię.  

 

W wyniku emisji akcji Emisji VI Spółka zamierza pozyskać środki na sfinansowanie bieŜącej 

działalności Spółki oraz planowanych inwestycji.  

 

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 68.526.450 akcji zwykłych na okaziciela Emisji VI oraz 

warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego ma na celu zapewnienie 

dojścia do skutku poszczególnych emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego. Innymi słowy, 

aby zapewnić Spółce moŜliwość sprawnego przeprowadzania emisji akcji w ramach kapitału 

docelowego, Zarząd Spółki powinien dysponować uprawnieniem do wyłączenia prawa poboru akcji 

Emisji VI oraz warrantów subskrypcyjnych.  Gdyby dotychczasowi akcjonariusze nie byli 

zainteresowani dokapitalizowaniem Spółki w odpowiedniej wysokości, Zarząd mógłby skierować 

emisję akcji Spółki przeprowadzoną w ramach kapitału docelowego do jednego lub kilku inwestorów 

zewnętrznych, przy czym wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru 

zabezpiecza interesy dotychczasowych akcjonariuszy.  

NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe w obliczu straty finansowej Spółki stwierdzonej w sprawozdaniu 

finansowym za rok 2011 pozyskanie stabilnego źródła finansowania dla Spółki leŜy w jej interesie 

z oczywistych przyczyn. UmoŜliwiłoby nie tylko pokrycie deficytu środków w Spółce, ale zapewniłoby 

równieŜ środki na prowadzenie działalności oraz dalszy jej rozwój, co prowadziłoby do zwiększenia 

wartości Spółki.  

 

Cena emisyjna akcji Emisji VI oraz warrantów, ewentualnie moŜliwość nieodpłatnego emitowania 

warrantów, winna być ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie 

Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Emisji VI oraz warrantów znajduje 

uzasadnienie w załoŜeniu, iŜ aby skutecznie przeprowadzić emisję naleŜy dostosować cenę emisyjną 

do popytu na akcje Spółki, mając przy tym na uwadze maksymalizację wpływów z emisji dla Spółki. 
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Pozostawienie Radzie Nadzorczej prawa kontroli ustalonej przez Zarząd wysokości ceny emisyjnej 

umoŜliwi właściwe określenie ceny w danych warunkach makro i mikro ekonomicznych. 

 

Z przedstawionych powyŜej względów uprawnienie Zarządu Spółki do pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru 

warrantów subskrypcyjnych oraz akcji Emisji VI oraz pozostawienie Zarządowi Spółki prawa do 

ustalenia ceny emisyjnej akcji Emisji VI oraz warrantów, ewentualnie nieodpłatnego emitowania 

warrantów, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, są uzasadnione interesem Spółki. Stanowią narzędzie 

umoŜliwiające stabilizację finansową Spółki oraz poprawę jej bieŜących wyników finansowych, co 

przyczyni się do wzrostu wartości Spółki. 
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 Uchwała Nr 4 

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzib ą w Warszawie 

 z dnia 24 stycznia 2013 roku  

 w sprawie: zmiany Statutu Spółki 

  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie 

postanowiło, co następuje:  

 § 1 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, Ŝe po § 13 dodaje się § 131 o następującym brzmieniu:  

„Spółka moŜe emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian 

za te obligacje, tj. obligacje zamienne.” 

 § 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia, przy czym w zakresie zmiany Statutu Spółki z dniem 

wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

  

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
 
• w głosowaniu wzięło udział 44.903.403  akcji – 50,3866% kapitału zakładowego, z których 
oddano 45.783.403 waŜnych głosów,  
• za przyjęciem uchwały oddano 45.783.403 głosów, 
• przeciw oddano 0 głosów,  
• wstrzymało się 0 głosów.  
 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.  
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 Uchwała Nr 5 

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzib ą w Warszawie 

 z dnia 24 stycznia 2013 roku  

 w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje no wej serii z wył ączeniem w cało ści 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegan ia si ę o wprowadzenie obligacji do 

alternatywnego systemu obrotu 

  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie postanowiło, pod warunkiem zarejestrowania Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia „MOSTOSTAL – EXPORT” S.A. z dnia 24 stycznia 2013 roku, co następuje:  

 § 1 

1. Emituje się nie więcej niŜ 913.686 (słownie: dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset 

osiemdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A913686 (dalej 

jako "Obligacje" ), zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela Emisji VII o numerach od 

VII00000001 do VII91368600 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie groszy: pięćdziesiąt) kaŜda, 

które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki.  

2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyŜsza niŜ 45.684.300 zł (słownie złotych: 

czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta).  

3. Obligacje mogą być emitowane w poszczególnych seriach.  

4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt).  

5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie 

wskazanej jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu 

Spółka powierzy prowadzenie takiej ewidencji.  

6. Za dzień emisji Obligacji danej serii uznaje się dzień przydziału Obligacji.  

7. Obligacje zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie przepisu art. 9 pkt.3 Ustawy o 

obligacjach, w sposób ustalony przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji.  

8. Cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady 

Nadzorczej. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Obligacji naleŜy uwzględnić cenę rynkową akcji, 

koniunkturę rynkową i skonsolidowany zysk Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji nie moŜe być 

niŜsza niŜ wartość nominalna, przy czym Obligacje nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą.  

Obligacje będą wydawane wyłącznie za wkłady pienięŜne.  

9. Termin wykupu Obligacji ustala się na okres nie dłuŜszy niŜ 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od 

dnia emisji Obligacji.  

10. Warunkiem dojścia emisji danej serii Obligacji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 

1(jednej) Obligacji danej serii.  

11. Zbywalność Obligacji nie będzie ograniczona.  
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 § 2 

 1. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji 

VII o numerach od VII00000001 do VII91368600, emitowanych w ramach warunkowego 

podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki, przy czym jedna Obligacja uprawnia do objęcia 100 

akcji zwykłych na okaziciela Spółki Emisji VII.  

 2. Termin zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela Emisji VII ustala się na okres 

nie dłuŜszy niŜ 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji Obligacji. --- 

 3. Szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela Emisji VII 

zostaną określone przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji. -- 

 4. W wyniku zamiany Obligacji na akcje Spółki na okaziciela Emisji VII kapitał zakładowy spółki 

zostanie powiększony o kwotę nie większą niŜ 45.684.300 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć 

milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta).  

 § 3 

1. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały warunków emisji Obligacji, 

w tym wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych 

działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności:  

1) podziału Obligacji na serie oraz określenia maksymalnej liczby Obligacji w danej serii,  

2) ustalenia czy Obligacje będą oprocentowane a jeŜeli tak, do ustalenia zasady oprocentowania 

Obligacji, w tym wysokości oprocentowania i terminów wypłaty odsetek,  

3) określenia czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i w jaki sposób,  

4) określenia terminu wykupu Obligacji poszczególnych serii, przypadającego jednakŜe w kaŜdym 

przypadku nie później niŜ 36 miesięcy od daty emisji,  

5) określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków 

składania ofert nabycia Obligacji,  

6) dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przyjęcia programu 

emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki 

wynikających z Obligacji, w tym zawarcia umów dotyczących oferowania Obligacji i prowadzenia 

ich ewidencji. 

2. Zarząd Spółki moŜe w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć moŜliwość 

wcześniejszego wykupu obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub 

uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji oraz określić świadczenia pienięŜne związane 

z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.  

3. W związku z powyŜszym upowaŜnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, przy czym 

Zarząd na zasadach określonych w warunkach emisji, moŜe przydzielić Obligacje w liczbie mniejszej 

niŜ określona powyŜej albo w ogóle odstąpić od emisji.  

4. Zarząd Spółki jest upowaŜniony i zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu 

dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do zorganizowanego obrotu na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej w alternatywnym systemie obrotu, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. umowy, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi. 
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 § 4 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru 

Obligacji oraz akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VII o numerach od VII00000001 do 

VII91368600. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VII o numerach od 

VII00000001 do VII91368600. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Obligacji z wyłączeniem w całości prawa poboru 

Obligacji oraz akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VII o numerach od VII00000001 do 

VII91368600, uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę niezbędnego kapitału dla nowych 

projektów inwestycyjnych.  

 § 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z zastrzeŜeniem ziszczenia się warunku wskazanego na 

wstępie niniejszej uchwały. 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
 
• w głosowaniu wzięło udział 44.903.403 akcji – 50,3866% kapitału zakładowego, z których 
oddano 45.783.403 waŜnych głosów,  
• za przyjęciem uchwały oddano 45.658.803 głosów,  
• przeciw oddano 124.600  głosów,  
• wstrzymało się 0 głosów.  
 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w 

głosowaniu jawnym.  
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MOSTOSTAL-EXPORT” 

S.A. z dnia 24 stycznia 2013 roku 

 

Opinia Zarz ądu 

w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariusz y prawa poboru obligacji zamiennych 

na akcje Spółki 

 

Celem nadrzędnym emisji obligacji serii A o numerach od A000001 do A913686 oraz akcji zwykłych 

Spółki na okaziciela Emisji VII o numerach od VII00000001 do VII91368600 jest pozyskanie środków 

finansowych dla nowych projektów inwestycyjnych. Środki finansowe uzyskane z emisji obligacji oraz 

akcji umoŜliwią realizację zamierzonych procesów inwestycyjnych wpływających na rozwój 

działalności grupy kapitałowej, w tym na akwizycję spółek odpowiadających przyjętej strategii. Oferta 

objęcia obligacji będzie skierowana przez Zarząd do znaczących inwestorów zainteresowanych 

dalszym rozwojem Spółki. W ocenie Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału poprzez emisję 

Obligacji oraz akcji jest najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych 

na korzystnych warunkach. W związku z powyŜszym, Zarząd Spółki wnosi o przyjęcie uchwały 

o emisji obligacji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych obligacji oraz 

akcji wydawanych w wykonaniu wynikających z nich uprawnień, gdyŜ jest to w interesie Spółki.  
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Uchwała Nr 6 

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzib ą w Warszawie 

 z dnia 24 stycznia 2013 roku  

 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje now ej serii z wył ączeniem w cało ści prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie postanowiło, pod warunkiem zarejestrowania Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia „MOSTOSTAL – EXPORT” S.A. z dnia 24 stycznia 2013 roku, co następuje:  

 

 § 1 

1.  Emituje się nie więcej niŜ 913.686 (słownie: dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset 

 osiemdziesiąt sześć) obligacji na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B913686 (dalej 

jako "Obligacje" ), zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela Emisji VIII o numerach od 

VIII00000001 do VIII91368600 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie groszy: pięćdziesiąt) kaŜda, 

które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki.  

2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyŜsza niŜ 45.684.300 (słownie: czterdzieści 

pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych.  

3.  Obligacje mogą być emitowane w poszczególnych seriach.  

4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt) złotych. 

5.  Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.  

6. Obligacje zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie przepisu art. 9 pkt.3 Ustawy o obligacjach, 

w sposób ustalony przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji.  

7. Cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. 

Przy ustalaniu ceny emisyjnej Obligacji naleŜy uwzględnić cenę rynkową akcji, koniunkturę rynkową i 

skonsolidowany zysk Spółki. Cena emisyjna jednej Obligacji nie moŜe być niŜsza niŜ wartość 

nominalna, przy czym Obligacje nie mogą być wydawane przed pełną wpłatą.  

Obligacje będą wydawane za wkłady pienięŜne.  

8. Termin wykupu Obligacji ustala się na okres nie dłuŜszy niŜ 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia 

emisji Obligacji.  

9. Warunkiem dojścia emisji danej serii Obligacji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 

(jednej) Obligacji danej serii. 

10. Zbywalność Obligacji nie będzie ograniczona.  

 § 2 

1. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VIII 

o numerach od VIII00000001 do VIII91368600 emitowanych w ramach warunkowego podwyŜszenia 

kapitału zakładowego Spółki, przy czym jedna Obligacja uprawnia do objęcia 100 akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki Emisji VIII.  
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2. Termin zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela Emisji VIII ustala się na okres nie 

dłuŜszy niŜ 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji Obligacji.  

3. Szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela Emisji VIII zostaną 

określone przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji.  

4. W wyniku zamiany Obligacji na akcje Spółki na okaziciela Emisji VIII kapitał zakładowy spółki 

zostanie powiększony o kwotę nie większą niŜ 45.684.300 (słownie: czterdzieści pięć milionów 

sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych.  

 § 3 

1. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały warunków emisji Obligacji, 

w tym wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w 

celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności:  

1) podziału Obligacji na serie oraz określenia maksymalnej liczby Obligacji w danej serii,  

2) ustalenia czy Obligacje będą oprocentowane a jeŜeli tak, do ustalenia zasady oprocentowania 

Obligacji, w tym wysokości oprocentowania i terminów wypłaty odsetek,  

3) określenia czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone i w jaki sposób,  

4) określenia czy obligacje danej serii będą emitowane w formie materialnej czy 

zdematerializowanej,  

5) określenia terminu wykupu Obligacji poszczególnych serii, przypadającego jednakŜe w kaŜdym 

przypadku nie później niŜ 36 miesięcy od daty emisji,  

6) określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków 

składania ofert nabycia Obligacji,  

7) dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przyjęcia programu 

emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań 

Spółki wynikających z Obligacji, w tym zawarcia umów dotyczących oferowania Obligacji i 

prowadzenia ich depozytu lub ewidencji.  

2. Zarząd Spółki moŜe w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć moŜliwość 

wcześniejszego wykupu obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub 

uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji oraz określić świadczenia pienięŜne związane z 

wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.  

3. W związku z powyŜszym upowaŜnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, przy czym 

Zarząd na zasadach określonych w warunkach emisji, moŜe przydzielić Obligacje w liczbie mniejszej 

niŜ określona powyŜej albo w ogóle odstąpić od emisji.  

 § 4 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru 

Obligacji oraz akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VIII o numerach od VIII00000001 do 

VIII91368600. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VIII o numerach 

od VIII00000001 do VIII91368600. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  
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2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Obligacji z wyłączeniem w całości prawa poboru 

Obligacji oraz akcji zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VIII o numerach od VIII00000001 do 

VIII91368600, uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę niezbędnego kapitału dla nowych 

projektów inwestycyjnych.  

 § 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z zastrzeŜeniem ziszczenia się warunku wskazanego na 

wstępie niniejszej uchwały. 

  

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
 
• w głosowaniu wzięło udział 44.903.403 akcji – 50,3866% kapitału zakładowego, z których 
oddano 45.783.403 waŜnych głosów, 
• za przyjęciem uchwały oddano 45.658.803 głosów,  
• przeciw oddano 124.600 głosów,  
• wstrzymało się 0 głosów.  
 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w 

głosowaniu jawnym.  
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MOSTOSTAL-EXPORT” 

S.A. z dnia 24 stycznia 2013 roku 

 

Opinia Zarz ądu 

w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariusz y prawa poboru Obligacji zamiennych 

na akcje Spółki 

 

Celem nadrzędnym emisji obligacji serii B o numerach od B000001 do B913686 oraz akcji zwykłych 

Spółki na okaziciela Emisji VIII o numerach od VIII00000001 do VIII91368600 jest pozyskanie 

środków finansowych dla nowych projektów inwestycyjnych. Środki finansowe uzyskane z emisji 

obligacji oraz akcji umoŜliwią realizację zamierzonych procesów inwestycyjnych wpływających na 

rozwój działalności grupy kapitałowej, w tym na akwizycję spółek odpowiadających przyjętej strategii. 

Oferta objęcia obligacji będzie skierowana przez Zarząd do znaczących inwestorów zainteresowanych 

dalszym rozwojem Spółki. W ocenie Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału poprzez emisję 

obligacji oraz akcji jest najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych 

na korzystnych warunkach. W związku z powyŜszym, Zarząd Spółki wnosi o przyjęcie uchwały 

o emisji obligacji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych obligacji oraz 

akcji wydawanych w wykonaniu wynikających z nich uprawnień, gdyŜ jest to w interesie Spółki.  
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 Uchwała Nr 7 

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzib ą w Warszawie 

 z dnia 24 stycznia 2013 roku  

 w sprawie warunkowego podwy Ŝszenia kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmian  

statutu Spółki z tym zwi ązanych, w sprawie wyra Ŝenia zgody na dematerializacj ę, 

ubiegania si ę o dopuszczenie akcji Emisji VII i akcji Emisji VII I do obrotu na rynku 

regulowanym 

 prowadzonym przez Giełd ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie 

upowa Ŝnienia Zarz ądu do wykonania uchwały 

  

 § 1 

Niniejszym, pod warunkiem zarejestrowania Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„MOSTOSTAL – EXPORT” S.A. z dnia 24 stycznia 2013 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

„MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 448 oraz 

449 Kodeksu spółek handlowych, uchwala warunkowe podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki 

o kwotę 91.368.600 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset) w drodze emisji:  

a) 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 

sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VII o numerach od VII00000001 do VII91368600 

o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda, zwanych w dalszej treści 

niniejszej uchwały „Akcjami VII” ,  

b) 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 

sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VIII o numerach od VIII00000001 do 

VIII91368600 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda, zwanych w 

dalszej treści niniejszej uchwały „Akcjami VIII” ,  

 § 2 

Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału Spółki jest przyznanie:  

a) prawa do objęcia Akcji VII obligatariuszom obligacji na okaziciela serii A o numerach od 

A000001 do A913686, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Obligacjami A ”, 

które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2013 roku,  

b) prawa do objęcia Akcji VIII obligatariuszom obligacji na okaziciela serii B o numerach od 

B000001 do B913686, zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały „Obligacjami B ”, 

które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały numer 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2013 roku. 
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§ 3 

1. Prawo do objęcia Akcji VII i Akcji VIII, przysługujące obligatariuszom, odpowiednio, Obligacji A i 

Obligacji B, będzie mogło być wykonane w terminie nie dłuŜszym niŜ 36 (trzydzieści sześć) 

miesięcy od dnia emisji obligacji.  

2. Akcje VII oraz Akcje VIII będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. 

 W stosunku do akcji, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, 

będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie akcji. Natomiast akcje 

wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy, będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 

obrotowy, w którym zostały wydane.  

3. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem 

Akcji VII i Akcji VIII na rzecz obligatariuszy, odpowiednio, Obligacji A i Obligacji B.  

§ 4 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzibą w Warszawie, 

dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, Ŝe w § 10 po ust. 2.1. dodaje się ust. 2.2. o 

następującej treści:  

„Warunkowo podwyŜszony kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.368.600 zł (słownie: dziewięćdziesiąt 

jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:  

a) 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 

sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VII o numerach od VII00000001 do 

VII91368600 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda, 

b) 91.368.600 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy 

sześćset) akcji zwykłych na okaziciela Emisji VIII o numerach od VIII00000001 do 

VIII91368600 o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda.  

Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji 

zwykłych Spółki na okaziciela Emisji VII, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie groszy: pięćdziesiąt) 

kaŜda, obligatariuszom obligacji na okaziciela serii A o numerach od A000001 do A913686 

zamiennych na akcje Emisji VII oraz przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych Spółki na okaziciela 

Emisji VIII, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie groszy: pięćdziesiąt) kaŜda, obligatariuszom 

obligacji na okaziciela serii B o numerach od B000001 do B913686, zamiennych na akcje Emisji VIII. 

Jedna obligacja serii A uprawniać będzie do objęcia 100 akcji Emisji VII a jedna obligacja serii B 

uprawniać będzie do objęcia 100 akcji Emisji VIII. Uprawnieni z obligacji serii A oraz obligacji serii B 

mogą wykonywać prawo objęcia akcji nie później niŜ w ciągu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia 

emisji tych obligacji.”  

 § 5 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. wyraŜa zgodę i postanawia 

o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji VII i Akcji VIII do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW”.  
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§ 6 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. wyraŜa zgodę na 

dematerializację Akcji VII i Akcji VIII.  

 

§ 7 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. upowaŜnia i zobowiązuje 

Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w 

szczególności do:  

1. złoŜenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,  

2. podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału Akcji VII i Akcji VIII, 

w tym, o ile okaŜe się to konieczne, do zawarcia z wybraną instytucją finansową umowy, na 

podstawie której ww. instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją 

i rejestracją akcji w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem 

lub wprowadzeniem do obrotu na GPW,  

3. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji VII 

i Akcji VIII, 

4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji VII i Akcji VIII,  

5. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji VII i Akcji VIII do obrotu na 

rynku regulowanym na GPW.  

 § 8 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. działając na podstawie 

przepisu art. 445 w związku z przepisem art. 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iŜ 

podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością umoŜliwienia Spółce skrócenia procesu 

związanego z podwyŜszaniem kapitału zakładowego i pozyskiwania przez Spółkę kapitału, co jest 

niezbędne w jej sytuacji. Zapewni to sprawne dokapitalizowania Spółki co umoŜliwi dalszy rozwój 

Spółki i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umoŜliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności 

na rynku.  

§ 9 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeŜeniem ziszczenia się warunku wskazanego 

na wstępie niniejszej uchwały i z zastrzeŜeniem, Ŝe do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
 
• w głosowaniu wzięło udział 44.903.403  akcji – 50,3866% kapitału zakładowego, z których 
oddano 45.783.403 waŜnych głosów,  
• za przyjęciem uchwały oddano 45.658.803 głosów,  
• przeciw oddano 124.600 głosów, 
• wstrzymało się 0 głosów.  
 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w 

głosowaniu jawnym.  
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 Uchwała Nr 8 

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. z siedzib ą w Warszawie 

 z dnia 24 stycznia 2013 roku  

 w sprawie: upowa Ŝnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu j ednolitego Statutu 

Spółki 

  

 § 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „MOSTOSTAL-EXPORT” Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie upowaŜnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

 § 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia.  

  

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  
 
• w głosowaniu wzięło udział 44.903.403 akcji – 50,3866% kapitału zakładowego, z których 
oddano 45.783.403 waŜnych głosów,  
• za przyjęciem uchwały oddano 45.658.803 głosów,  
• przeciw oddano 124.600 głosów, 
• wstrzymało się 0 głosów.  
 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta wymaganą większością głosów 

w głosowaniu jawnym.  

 


