
UCHWAŁA NR 1/04/2013 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI POD FIRMĄ 

FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE 

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID spółka akcyjna 

z siedzibą w Sędziszowie [„Spółka”] wybiera Panią Marzenę Gładką na 

Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

  Uchwała nr 1/04/2013 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu 

tajnym. Głosów „za” oddano 14.697.090, głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec 

podjętej uchwały.------------------------------------------------------------------ 

III.  Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

zwanego dalej również Walnym Zgromadzeniem, objęła przewodnictwo obrad 

oraz stwierdziła, iż niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 

podstawie art. 402
1
 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) 

(„KSH”) reprezentowanych jest na nim 14.697.090 akcji z 21.996.040 

(dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 

czterdzieści) akcji, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani wobec odbycia 

niniejszego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych 

spraw na porządku obrad, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do 

podjęcia ważnych uchwał dotyczących Spółki. --------------------------------------- 

IV.  Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła następujący 

porządek obrad:----------------------------------------------------------------------------- 

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,----------------- 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki,-------------------------------------------------------------------------------- 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki,-------------------------------------------------------------- 

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki,-------------------------------------------------------------------------------- 

5) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji nowej serii akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru w 

całości oraz zmiany statutu,---------------------------------------------------- 

6) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

o rejestrację praw do akcji serii D oraz akcji serii D w depozycie 

papierów wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie praw do 

akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu NewConnect,---------------------------------------------------------------- 

7) Wolne wnioski,---------------------------------------------------------------------- 

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------- 



  Przewodnicząca stwierdziła, że zaproponowany porządek obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie 

w głosowaniu jawnym (Uchwała nr 2/04/2013). Głosów „za” oddano 

14.697.090, głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. 

Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały ------------------- 

V.  Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku 

obrad. W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki przedstawiła – w trybie art. 433 § 

2 KSH – opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa 

poboru akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną akcji Serii D. Następnie w 

ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Przewodnicząca zaproponowała 

podjęcie uchwały o następującej treści:------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 3/04/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 10.04. 2013 r. 

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji  

nowej serii akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz 

zmiany statutu 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą 

w Sędziszowie („Spółka”), działając w szczególności na podstawie  art. 430 § 

1, art. 431 § 1  w zw. z art. 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7  w zw. z art. 310 § 2, art. 

432 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) 

(„KSH”), postanawia co następuje („Uchwała”): ------------------------------------ 

 

§ 1 

Podwyższenie kapitału zakładowego 

 

1.  Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 21.996.040 

(dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 

czterdzieści) złotych do kwoty nie niższej niż 21.996.041 (dwadzieścia jeden 

milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden) złotych 

i nie wyższej niż 31.996.040 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 1 

(jeden) złoty oraz nie wyższą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.------- 

2.  Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze 

emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) 

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do 

D10000000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda i łącznej wartości 

nominalnej nie mniejszej niż 1 (jeden) złotych oraz nie większej niż 10.000.000 

(dziesięć milionów) złotych („Akcje Serii D”).---------------------------------------- 



3.  Akcjom Serii D nie przyznaje się szczególnych uprawnień 

w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3) KSH w zw. z art. 351 § 1 KSH.------------------- 

4.  Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 1 (jeden) złotych.--------------- 

5.  Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego 

Spółki trwającego w chwili podjęcia uchwały o ich emisji, to jest od dnia 

1 stycznia 2013 roku, w przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego 

zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy najpóźniej w dniu podjęcia uchwały 

o podziale zysku za ten rok obrotowy.---------------------------------------- 

6.  W przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego zostało 

zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu następującym po dniu podjęcia 

uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2013, Akcje Serii D uczestniczą 

w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2014 roku, jeżeli zostały zarejestrowane 

najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.------ 

7.  Akcje Serii D pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi.---- 

 

§ 2 

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy  

prawa poboru akcji serii D w całości 

1.  Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 

Akcji Serii D w całości, a to ze względu na ważny interes Spółki związany 

z koniecznością pozyskania środków finansowych dla dalszego rozwoju Spółki 

oraz zamiar wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.------------------------------- 

2.  Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości przedstawione 

zostało w pisemnej opinii Zarządu Spółki sporządzonej na zasadzie art. 

433 § 2 KSH, która to opinia stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.----------------- 

 

§ 3 

Obejmowanie akcji serii D 

1.  Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze:--------------------------------- 

a)  złożenia oferty objęcia akcji przez Spółkę i przyjęcia oferty objęcia 

akcji przez Fundusz Rezerw Inwestycyjnych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;- 

b)  zawarcia przez Spółkę z Funduszem Rezerw Inwestycyjnych sp. 

z o.o. w Warszawie umowy o objęcie akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 

1) KSH („Objęcie Akcji Serii D”).------------------------------------------------------- 

2.  Upoważnia się Zarząd Spółki do samodzielnego określenia 

podmiotów, którym stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1) KSH zostanie 

zaoferowane Objęcie Akcji Serii D.----------------------------------------------------- 

3.  Objęcie Akcji Serii D nastąpi w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia 

wejścia w życie Uchwały.----------------------------------------------------------------- 



4.  Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii D nastąpi 

najpóźniej z chwilą objęcia Akcji Serii D. Upoważnia się Zarząd Spółki do 

ustalenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii D.----- 

  

§4 

Zmiana statutu Spółki   

1.  W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia 

się § 4 statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:----------------- 

„1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 21.996.041 

(dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 

czterdzieści jeden) złotych i nie więcej niż 31.996.040 (trzydzieści jeden 

milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli 

się na:---------------------------------------------------------------------------------------- 

a)  13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące 

czterysta dziesięć) akcji imiennych serii A o numerach od A00000001 do 

A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;-------------------- 

b)  1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset 

trzydzieści) akcji imiennych serii B o numerach od B00000001 do B01463630, 

o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;----------------------------------- 

c)  7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C 07300000, o wartości 

nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;------------------------------------------------- 

d)  nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć 

milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do 

D10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.-------------------- 

2.  Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A i B został opłacony w 

całości przed rejestracją Spółki, natomiast w zakresie akcji serii C został 

opłacony w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.   Akcje serii D zostaną pokryte w całości przed rejestracją 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu 

pieniężnego.”-------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 § 2 KSH i art. 310 § 4 KSH 

w związku z art. 431 § 7 KSH, złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie 

o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz 

liczby Akcji Serii D w granicach określonych w niniejszej Uchwale.-------------- 

3.  Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał 

podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz oświadczenia Zarządu 

Spółki, o którym mowa w ust. 2 Uchwały.--------------------------------------------- 

 

§5 

Postanowienia końcowe 



1.  Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania Uchwały, 

a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych 

z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii D oraz podwyższeniem 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, w tym określenia 

krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii D, o którym 

mowa w § 3 ust. 4 Uchwały.-------------------------------------------------------------- 

2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------- 

  Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3/04/2013 została 

podjęta. Głosów „za” oddano 14.697.090, głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec 

podjętej uchwały.------------------------------------------------------------------ 

VI.  W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad Przewodnicząca 

zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:------------------------------ 

 

Uchwała nr 4/04/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 10.04.2013 r. 

w przedmiocie wyrażenia zgody na  

zawarcie umowy o rejestrację praw do akcji serii D oraz akcji serii D 

w depozycie papierów wartościowych 

oraz 

ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 

 

Działając w szczególności na podstawie art. 12 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

(„OfertPublU”) w zw. z art. 5 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o obrocie instrumentami finansowymi („ObrInfFinU”), Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą FLUIDS.A. z siedzibą w Sędziszowie 

(„Spółka”) postanawia, co następuje:---------------------------------------------------- 

 

§1. 

1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: 

a) ubieganie się o wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela 

serii D Spółki o numerach od D00000001 do D10000000 („Akcje Serii D”) oraz 

praw do wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o numerach od 

D00000001 do D10000000 („Prawa do Akcji Serii D”) do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie spółka akcyjna z siedzibą 

w Warszawie;------------------------------------------------------------------------------- 



b)  zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Praw do Akcji Serii 

D oraz Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółka akcyjna z siedzibą 

w Warszawie.------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd 

Spółki do:------------------------------------------------------------------------------------ 

a)  podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych 

i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie Akcji Serii D oraz Praw do 

Akcji Serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie spółka 

akcyjna z siedzibą w Warszawie;-------------------------------------------------------- 

b)  podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych 

i organizacyjnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację 

praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółka akcyjna 

z siedzibą w Warszawie.--------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------- 

  Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4/04/2013 została 

podjęta. Głosów „za” oddano 14.697.090, głosów „przeciw” oraz głosów 

„wstrzymujących się” nie oddano. Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec 

podjętej uchwały.------------------------------------------------------------------ 
 


