
UCHWAŁA	  NR	  __/5/2013	  

Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Gliwicach	  

z	  dnia	  7	  maja	  2013	  roku	  

w	  sprawie:	  

wyboru	  Przewodniczącego	  Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

§1	  

Nadzwyczajne	  	  Walne	  	  Zgromadzenie	  	  Spółki	  	  KCSP	  	  S.A.	  	  z	  	  siedzibą	  	  w	  	  Gliwicach	  	  niniejszym	  	  postanawia	  
wybrać	  Przewodniczącego	  Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  w	  	  	  osobie:	  
_________________________________	  

§2	  

Niniejsza	  uchwała	  wchodzi	  w	  życie	  z	  chwilą	  jej	  podjęcia.	  

	  

UCHWAŁA	  NR	  __/5/2013	  

Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Gliwicach	  

z	  dnia	  7	  maja	  2013	  roku	  

w	  sprawie:	  

stwierdzenia	  prawidłowości	  zwołania	  Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  oraz	  jego	  ważności	  i	  

zdolności	  do	  podejmowania	  uchwał.	  

§1	  

Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  Spółki	  	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Gliwicach	  niniejszym	  ____________	  
prawidłowość	  zwołania	  Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia.	  

§2	  

Niniejsza	  uchwała	  wchodzi	  w	  życie	  z	  chwilą	  jej	  podjęcia.	  

	  

UCHWAŁA	  NR	  __/5/2013	  

Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Gliwicach	  

z	  dnia	  7	  maja	  2013	  roku	  



w	  sprawie:	  

przyjęcia	  porządku	  obrad	  Walnego	  Zgromadzenia	  

§1	  

Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie	  niniejszym	  postanawia	  

przyjąć	  następujący	  porządek	  obrad:	  

1)	  Otwarcie	  Zwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

2)	  Podjęcie	  uchwały	  w	  sprawie	  wyboru	  Przewodniczącego	  Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

3)	  Stwierdzenie	  prawidłowości	  zwołania	  Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  oraz	  jego	  ważności	  i	  
zdolności	  do	  podejmowania	  uchwał	  

4)	  Podjęcie	  uchwały	  w	  sprawie	  przyjęcia	  porządku	  obrad	  

5)	  Podjęcie	  uchwały	  w	  sprawie	  wyboru	  podmiotu	  uprawnionego	  do	  badania	  sprawozdania	  finansowego	  

6)	  Podjęcie	  uchwały	  w	  sprawie	  podwyższenia	  kapitału	  zakładowego	  Spółki	  poprzez	  emisję	  akcji	  serii	  E	  z	  
wyłączeniem	  prawa	  poboru	  

7)	  Podjęcie	  uchwały	  w	  sprawie	  zmiany	  statutu	  Spółki	  

8)	  Podjęcie	  uchwały	  w	  sprawie	  upoważnienia	  Rady	  Nadzorczej	  do	  sporządzenia	  tekstu	  jednolitego	  statutu	  
Spółki	  

9)	  Zamknięcie	  obrad	  Zwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

	  

UCHWAŁA	  NR	  __/5/2013	  

Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Gliwicach	  

z	  dnia	  7	  maja	  2013	  roku	  

w	  sprawie:	  

wyboru	  podmiotu	  uprawnionego	  do	  badania	  sprawozdania	  finansowego	  

§1	  

Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie	  niniejszym	  postanawia	  wybrać	  
___________________	  jako	  podmiot	  uprawniony	  do	  badania	  sprawozdania	  finansowego	  za	  2012	  r.	  

§2	  

Niniejsza	  uchwała	  wchodzi	  w	  życie	  z	  chwilą	  jej	  podjęcia	  

UCHWAŁA	  NR	  __/5/2013	  



Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Gliwicach	  

z	  dnia	  7	  maja	  2013	  roku	  

w	  sprawie:	  

podwyższenia	  kapitału	  zakładowego	  Spółki	  poprzez	  emisję	  akcji	  serii	  E	  z	  wyłączeniem	  prawa	  poboru 

§1	  

Zwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  Spółki	  KCSP	  S.A.	  uchwala,	  co	  następuje: 

1. Podwyższa	  się	  kapitał	  zakładowy	  Spółki	  o	  kwotę	  135	  000	  zł	  (sto	  trzydzieści	  pięć	  tysięcy	  złotych).	  

2. Podwyższenie	  kapitału	  zakładowego	  Spółki,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  1,	  zostanie	  dokonane	  poprzez	  emisję	  
900	  000	  (dziewięćset	  tysięcy)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  E,	  o	  wartości	  nominalnej	  0,15	  zł	  (piętnaście	  
groszy)	  każda	  (zwanych	  dalej	  "akcjami	  serii	  E").	  

3. Cena	  emisyjna	  akcji	  serii	  E	  będzie	  równa	  0,25	  zł	  (dwadzieścia	  pięć	  groszy).	  	  

4. Akcje	  serii	  E	  uczestniczą	  w	  dywidendzie	  na	  takich	  samych	  zasadach,	  jak	  akcje	  serii	  A,	  serii	  B,	  serii	  C	  i	   serii	  
D,	  to	  jest	  akcje	  serii	  E	  uczestniczyć	  będą	  w	  dywidendzie	  począwszy	  od	  wypłat	  zysku,	  jaki	  przeznaczony	  
będzie	  do	  podziału	  za	  rok	  obrotowy	  kończący	  się	  31.12.2013	  r.	   	   

5. Akcje	  serii	  E	  pokryte	  zostaną	  gotówką	  przed	  zarejestrowaniem	  podwyższenia	  kapitału	  zakładowego.	   

6. Akcjom	  serii	  E	  nie	  będą	  przyznane	  szczególne	  uprawnienia.	   

7. Objęcie	  akcji	  serii	  E	  nastąpi	  w	  drodze	  złożenia	  oferty	  przez	  Spółkę	  i	  jej	  przyjęcia	  przez	  oznaczonego	  
 adresata	  (subskrypcja	  prywatna).	  Upoważnia	  się	  i	  zobowiązuje	  Zarząd	  do	  zawarcia	  umowy	  o	  objęciu	  akcji.	   

§2	  

Niniejsza	  uchwała	  wchodzi	  w	  życie	  z	  chwilą	  jej	  podjęcia.	  

	  

UCHWAŁA	  NR	  __/5/2013	  

Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Gliwicach	  

z	  dnia	  7	  maja	  2013	  roku	  

w	  sprawie:	  

zmiany	  statutu	  Spółki	  

Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie,	  działając	  na	  podstawie	  art.	  430	  §	  1	  kodeksu	  spółek	  handlowych,	  

postanowiło	  zmienić	  Statut	  Spółki	  w	  ten	  sposób,	  że:	  



-‐	  paragraf	  siódmy	  otrzymuje	  brzmienie:	  

„§	  7	  

1.	  Kapitał	  zakładowy	  Spółki	  wynosi	  1.185.000	  zł	  (jeden	  milion	  sto	  osiemdziesiąt	  pięć	  tysięcy)	  i	  dzieli	  się	  na	  

7.900.000	  (siedem	  milionów	  dziewięćset	  tysięcy)	  akcji	  o	  wartości	  nominalnej	  15	  (piętnaście)	  groszy	  każda	  

akcja.	  

2.	  Kapitał	  zakładowy	  dzieli	  się	  na:	  

a)	  1.554.000	  (jeden	  milion	  pięćset	  pięćdziesiąt	  cztery	  tysiące)	  akcji	  imiennych	  uprzywilejowanych	  serii	  A	  o	  

numerach	  od	  A	  1	  do	  A	  1.554.000	  o	  wartości	  nominalnej	  

0,15	  zł	  (piętnaście	  groszy)	  każda	  akcja;	  

b)	  3.108.000	  (trzy	  miliony	  sto	  osiem	  tysięcy)	  akcji	  zwykłych	  imiennych	  serii	  B	  o	  numerach	  od	  B	  1	  do	  B	  

3.108.000	  o	  wartości	  nominalnej	  0,15	  zł	  (piętnaście	  groszy)	  każda	  akcja,	  

c)	  1.338.000	  (jeden	  milion	  trzysta	  trzydzieści	  osiem	  tysięcy)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  C	  o	  numerach	  

od	  C	  1	  do	  C	  1.338.000	  o	  wartości	  nominalnej	  0,15	  zł	  (piętnaście	  groszy)	  każda	  

d)	  1.000.000	  (jeden	  milion)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  D	  o	  numerach	  od	  D	  1	  do	  D	  1.000.000	  o	  

wartości	  nominalnej	  0,15	  zł	  (piętnaście	  groszy)	  każda	  akcja;	   	  

e)	  900.000	  (dziewięćset	  tysięcy)	  akcji	  zwykłych	  na	  okaziciela	  serii	  E	  o	  numerach	  od	  E	  1	  do	  E	  900.000	  o	  

wartości	  nominalnej	  0,15	  zł	  (piętnaście	  groszy)	  każda	  akcja.	  

3.	  Cały	  kapitał	  zakładowy	  Spółki	  przy	  jej	  zawiązywaniu	  został	  pokryty	  przed	  zarejestrowaniem	  Spółki.	  

4.	  Spółka	  może	  podwyższyć	  kapitał	  zakładowy	  poprzez	  emisję	  nowych	  akcji	  lub	  poprzezpodwyższenie	  

wartości	  nominalnej	  dotychczasowych	  akcji.	  

5.	  Wszystkie	  akcje	  serii	  A	  są	  akcjami	  imiennymi	  i	  uprzywilejowanymi	  co	  do	  prawa	  głosu,	  przy	  czym	  na	  jedną	  

akcję	   przypadają	   2	   (dwa)	   głosy	   na	  Walnym	   Zgromadzeniu.	   Akcje	   serii	   B	   są	   akcjami	   zwykłymi	   imiennymi.	  

Akcje	  serii	  C	  oraz	  D	  i	  E	  są	  akcjami	  zwykłymi	  na	  okaziciela.”	  

	  

-‐ paragraf	  osiemnasty	  otrzymuje	  brzmienie:	  

	  

1. Rada	  Nadzorcza	  sprawuje	  nadzór	  nad	  działalnością	  Spółki.	  
2. Oprócz	  spraw	  zastrzeżonych	  postanowieniami	  niniejszego	  statutu	  do	  szczególnych	  uprawnień	  Rady	  

Nadzorczej	  należy:	  
a) ocena	  sprawozdania	  finansowego,	  
b) ocena	  sprawozdania	  Zarządu	  z	  działalności	  Spółki	  za	  ubiegły	  rok	  obrotowy	  oraz	  wniosków	  

Zarządu	  co	  do	  podziału	  zysków	  lub	  pokrycia	  strat,	  
c) składanie	  Walnemu	  Zgromadzeniu	  pisemnego	  sprawozdania	   z	   czynności,	  o	  których	  mowa	  

w	  lit.	  a)	  i	  b),	  
d) zawieszanie	  w	  czynnościach	  z	  ważnych	  powodów	  członka	  Zarządu,	  
e) delegowanie	  członka	  lub	  członków	  Rady	  Nadzorczej	  do	  czasowego	  wykonywania	  czynności	  

Zarządu	   Spółki	   w	   razie	   zawieszenia	   lub	   odwołania	   członków	   Zarządu	   czy	   też	   całego	  
Zarządu	  lub	  gdy	  Zarząd	  z	  innych	  powodów	  nie	  może	  działać,	  

f) ustalanie	  zasad	  wynagradzania	  członków	  Zarządu,	  
g) zatwierdzanie	  regulaminu	  Zarządu	  Spółki,	  
h) wyrażenie	  zgody	  na	  nabycie	  i	  zbycie	  nieruchomości,	  użytkowania	  wieczystego	  lub	  udziału	  w	  

nieruchomości,	  



i) wybór	  uprawnionego	  podmiotu	  do	  badania	  sprawozdania	  finansowego	  Spółki.	  
3. Rada	  Nadzorcza	  wykonuje	  swoje	  zadania	  wspólnie.	  Poszczególni	  jej	  członkowie	  mogą	  jednak	  zostać	  

oddelegowani	  do	  wykonywania	  określonych	  zadań	  nadzorczych.”	  
	  

§	  2.	  

Uchwała	  wchodzi	  w	  życie	  z	  dniem	  podjęcia.	  

 

UCHWAŁA	  NR	  __/5/2013	  

Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  

Spółki	  KCSP	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Gliwicach	  

z	  dnia	  7	  maja	  2013	  roku	  w	  sprawie:	  

upoważnienia	  Rady	  Nadzorczej	  do	  przyjęcia	  tekstu	  jednolitego	  Statutu	  Spółki	  

§1.	  

Nadzwyczajne	  	  Walne	  	  Zgromadzenie	  	  Spółki	  	  KCSP	  	  Spółka	  	  Akcyjna	  	  z	  	  siedzibą	  	  w	  Gliwicach	  	  działając	  	  na	  
podstawie	   art.	   430	   §	   5	   kodeksu	   spółek	   handlowych	   upoważnia	   Radę	   Nadzorczą	   do	   ustalenia	   tekstu	  
jednolitego	   Statutu	   Spółki	   	   z	   	   uwzględnieniem	   zmian	   	   Statutu	   	   wprowadzonych	   uchwałą	   	   niniejszego	  
Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia.	  

§	  2.	  

Uchwała	  wchodzi	  w	  życie	  z	  dniem	  podjęcia.	  

 


