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Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera …………………. 

§ 2 
   Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i 

Wniosków 
 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. 

podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji 
Uchwał i Wniosków. 

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek 
obrad w brzmieniu następującym: 

1) Otwarcie obrad. 
2) Wybór Przewodniczącego. 
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3) Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i 
Wniosków. 

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego 
zdolności do podejmowania uchwał. 

5) Przyjęcie porządku obrad. 
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Spółki za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 

okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy 

kapitałowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 
10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 

okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 
11) Podjęcie uchwały w zakresie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2012 

r. do dnia 31.12.2012 roku. 
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 
31.12.2012 roku. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z 
wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 
31.12.2012 roku 

14) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania 
członka Rady Nadzorczej Spółki. 

15) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania 
członka Rady Nadzorczej Spółki. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie 
akcji zwykłych na okaziciela serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu, 
prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 
Spółki.  

18) Podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 
kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki. 

19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez 
zarząd umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej. 

20) Podjęcie uchwały w sprawie upoważniania zarządu do wypłaty zaliczki na 
poczet przewidywanej dywidendy i zmiany Statutu Spółki. 

21) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki.  

22) Wolne głosy i wnioski. 
23) Zamknięcie obrad ZWZA. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 



Załącznik nr 1  
Projekty uchwał na ZWZA SMS Kredyt Holding S. A. w dniu 21.06.2013 roku 

 

 

Strona 3 z 14 

 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 
01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza 
zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 
dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku, obejmujące: 
a) wprowadzenie, 
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku,  
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku, 
d) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków 

pieniężnych na dzień 31.12.2012 roku., 
e) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2012 roku, 
f) informację dodatkową. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

SMS Kredyt za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza 
zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy SMS Kredyt za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku obejmujące: 
g) wprowadzenie, 
h) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, 
i) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku, 
j) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków 

pieniężnych na dzień 31.12.2012 roku., 
k) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2012 roku, 
l) informację dodatkową. 

§ 2 
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Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca  2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od 
dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie 
Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy 

kapitałowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza sprawozdanie 
Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 
31.12.2012 roku. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 
 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
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Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu 
sprawozdania Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej 
Spółki za okres od 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od dnia 
01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku w kwocie ……………. zł przeznaczyć na kapitał 
zapasowy Spółki. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 
Januszowi Tchórzewskiemu – za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 

roku 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Januszowi 
Tchórzewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
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w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jakubowi 
Urbańskiemu – za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 

 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Jakubowi 
Urbańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Małgorzacie 
Urbańskiej – za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pani Małgorzacie 
Urbańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi 
Uchmanowicz – za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tadeuszowi 
Uchmanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§2 



Załącznik nr 1  
Projekty uchwał na ZWZA SMS Kredyt Holding S. A. w dniu 21.06.2013 roku 

 

 

Strona 7 z 14 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Puterko 
- za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Pawłowi 
Puterko – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Marcinowi Tokarek – za 
okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Marcinowi 
Tokarek – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 
okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Michałowi Stanioch – za 
okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
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Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Michałowi 
Stanioch – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 
okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Bałandziuk – 

za okres od dnia 17.02.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
SMS Kredyt Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, udziela Panu Tomaszowi 
Bałandziuk – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
za okres od dnia 17.02.2012 r. do dnia 31.12.2012 roku. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 

Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady 
Nadzorczej Spółki 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na 
podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia powołać do składu Rady 
Nadzorczej na wspólną kadencję: ………………………………………… jako członka Rady 
Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 
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w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady 
Nadzorczej Spółki 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na 
podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia powołać do składu Rady 
Nadzorczej na wspólną kadencję: ………………………………………… jako członka Rady 
Nadzorczej SMS Kredyt Holding S. A. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na 
okaziciela serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu, prowadzonego przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. w związku z art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 5 ust. 1-4 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SMS 
Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:  

§ 1 
1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:  

a) złożenie akcji serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW); 

b) dokonanie dematerializacji akcji serii B w rozumieniu przepisów Ustawy o 
obrocie instrumentami finansowymi; 

c) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). 

2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. do:  
a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, których celem jest 

dokonanie dematerializacji akcji serii B, w tym do składania wszelkich wniosków, 
dokumentów lub zawiadomień, mających na celu rejestrację akcji serii B w 
depozycie prowadzonym przez KDPW oraz  zawarcia z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych umowy dotyczącej depozytu akcji serii B; 

b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, niezbędnych do realizacji 
niniejszej uchwały, w szczególności do składania wszelkich wniosków, 
dokumentów lub zawiadomień, mających na celu wprowadzenie akcji serii B do 
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez 
GPW. 
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§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego Spółki  

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony 
program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki, kluczowej kadry menadżerskiej 
Spółki oraz innych pracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej Osoby 
uprawnione) będą mieli prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki (dalej 
Program Motywacyjny). Celem Programu jest stałe i długofalowe powiększanie wartości 
Spółki poprzez stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Uprawnionych.  

§ 2 
Przyjmuje się następujące założenia Programu Motywacyjnego:  
1. Program Motywacyjny obejmuje lata obrotowe 2012 – 2015.  
2. W ramach Programu Motywacyjnego pracownicy mogą otrzymać akcje w 

maksymalnej ilości 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji Spółki.  
3. Rada Nadzorcza określi w Regulaminie Programu Motywacyjnego szczegółowe 

warunki przyznania akcji i sposób obliczania liczby przyznanych akcji na podstawie 
określonych kryteriów w danym roku obrotowym. Wielkość emisji i kryteria 
przydziału akcji powinny być związane co najmniej z osiągnięciem założonego 
poziomu zysku lub obrotów Spółki.  

4. Realizacja określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego kryteriów nabycia 
akcji przez Uprawnionych stwierdzana będzie przez Radę Nadzorczą w formie 
uchwały.  

5. Akcje będą przyznawane w nie więcej niż trzech transzach, odpowiednio za wyniki 
osiągnięte w roku obrotowym 2012, 2013 i 2014. 

6. Warunkiem przyznania akcji Osobie uprawnionej będzie także złożenie 
zobowiązania, że w okresie 12 miesięcy od nabycia akcji nie zbędzie ich (lock-up).  

7. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd 
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z 
wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.  

8. W przypadku obejmowania przez pracowników akcji w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji zostanie ustalona w wysokości 
wartości nominalnej akcji tj. pięćdziesiąt groszy; akcje mogą być pokryte wyłącznie 
wkładami pieniężnymi.  

§ 3 
Rada Nadzorcza jest uprawniona i zobowiązana do uchwalenia Regulaminu Programu 
Motywacyjnego, określającego wszelkie kwestie niezbędne do realizacji Programu 
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zgodnie z przyjętymi niniejszą uchwałą założeniami. Regulamin ten winien zostać 
przyjęty nie później niż do 30 września 2013 r.  

  
Uchwała nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, 

wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki 
 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 6a 
zgodnie z następującą treścią: 
1. W terminie do dnia 30.06.2016 (trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego) 

roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 
kwotę nie wyższą niż 420.000, poprzez emisję nie więcej niż 840.000 (osiemset 
czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda (kapitał docelowy). 

2. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 1 upoważnienie do podwyższenia 
kapitału po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Zgromadzenie 
Akcjonariuszy za rok obrotowy 2012, 2013 i 2014 oraz uzyskaniu zgody Rady 
Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, poprzez dokonanie jednego albo kilku 
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przy 
czym pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić nie wcześniej niż 
w roku obrotowym 2014. 

3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. 
4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 2, zastępuje uchwałę Walnego 

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga 
formy aktu notarialnego. 

5. Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej akcji.  
6. Wyłącza się w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie 

każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 
dokonywane na podstawie niniejszej uchwały.  

§ 2 
1. Akcje wyemitowane przez Zarząd w ramach każdego z podwyższeń kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego będą oferowane do objęcia w drodze 
subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych, w zamian za warranty subskrypcyjne, które zostaną wyemitowane 
przez Spółkę w ramach Programu motywacyjnego.  

2. Spółka wyemituje do 840.000 (osiemset czterdziestu tysięcy) warrantów 
subskrypcyjnych, do objęcia których uprawnieni będą członkowie Zarządu Spółki, 
kluczowe osoby kadry menadżerskiej Spółki oraz inni pracownicy o istotnym 
znaczeniu dla Spółki zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego przyjętym 
uchwałą Rady Nadzorczej. 
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3. Warranty emitowane będą nieodpłatnie w warunkach realizacji Programu 
motywacyjnego. 

4. Emisja Warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą 
publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

5. Akcje wyemitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego zostaną 
przydzielone osobom, które obejmą wyemitowane przez Spółkę Warranty 
subskrypcyjne w ramach Programu motywacyjnego. Przydział akcji poszczególnym 
osobom nastąpi w ilości i terminie określonym odpowiednią uchwałą Rady 
Nadzorczej podjętą w związku z realizacją Regulaminu Programu Motywacyjnego. 

6. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów subskrypcyjnych przez 
dotychczasowych akcjonariuszy.  

§ 3 
1. Akcje Spółki emitowane  na podstawie niniejszej uchwały podlegają dematerializacji 

zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)  

2. Akcje emitowane na podstawie niniejszej uchwały będą przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie i wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). 

3. W związku z powyższym zarząd uprawniony jest do podjęcia czynności w zakresie 
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji emitowanych 
w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

§ 4 
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i 
prawnych niezbędnych do:  
1) przeprowadzenia oferty prywatnej oraz ubiegania się o dopuszczenie i 

wprowadzenie praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach każdego z 
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do 
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym złożenia odpowiednich 
wniosków, dokumentów i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,  

2) dematerializacji akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności do zawarcia z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy o 
rejestrację praw do akcji oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.  

§ 5 
Opinia Zarządu w sprawie motywów podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu do wyłączenia w 
całości akcjonariuszom prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych i akcji 
wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 
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docelowego oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez zarząd umów objęcia 
obligacji z członkami Rady Nadzorczej. 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych upoważnia zarząd Spółki do zawarcia z członkiem lub członkami Rady 
Nadzorczej Spółki umowy lub umów, przedmiotem których jest objęcie przez te 
osoby obligacji emitowanych przez Spółkę. 

2. Warunki emisji obligacji a także postanowienia umów objęcia obligacji zawieranych 
przez Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej będą odpowiadać warunkom rynkowym, 
tj. nie będą w szczególności odbiegać od innych tego rodzaju umów zawieranych 
przez Spółkę i będą zgodne z właściwymi postanowieniami uchwał Rady Nadzorczej 
Spółki wyrażającymi zgodę na emisję obligacji określonych serii. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala górny limit w kwocie nie przekraczającej 
10.000.000 (dziesięć milionów) PLN, w ramach którego zarząd uprawniony jest do 
zawierania umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej Spółki. 

4. Upoważnienie o którym mowa w niniejszym paragrafie udzielane jest dla zarządu 
Spółki na okres 1 roku, tj. do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013.   

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Uchwała nr 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: upoważniania zarządu do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej 
dywidendy i zmiany Statutu Spółki 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie § 14a 
zgodnie z następującą treścią: 
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Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki 

wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Uchwała nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 


