
Uchwała Nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 21 października 2013 r.  

w sprawie wyboru przewodniczącego  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia co następuje:  

 

§ 1 

Wybiera się przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie 

__________________.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

Uchwała Nr 2  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 21 października 2013 r.  

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje następujący 

porządek obrad:  

 

1) Otwarcie obrad. 

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.  

5A) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry  

      menedżerskiej i pracowników Spółki. 

6) Zamknięcie obrad. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

Uchwała Nr 3  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 21 października 2013 r.  

w sprawie użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych 

 



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 

396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:  

 

§ 1 

Postanawia się użyć kapitału zapasowego Spółki w kwocie 10 023 870,25 (dziesięć milionów dwadzieścia trzy 

tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych w łącznej kwocie 10 023 870,25 

(dziesięć milionów dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt 25/100) złotych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 21 października 2013 r.  

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i 

pracowników Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 

393 pkt. 6), art. 362 § 1 pkt. 8) i art. 362 § 2 pkt. 2)  Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:  

 

§ 1 

Ustanawia się w Spółce program motywacyjny dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników 

Spółki, który oparty będzie o akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę i zbywane kluczowym członkom kadry 

menedżerskiej oraz pracownikom Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, a uszczegółowionych w 

Regulaminie Programu Motywacyjnego, którego szczegółowe warunki zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą 

Spółki („Program Motywacyjny”). 

 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie 

zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał kluczowych 

członków kadry menedżerskiej oraz pracowników Spółki uprawnionych do nabywania akcji Spółki w ramach 

Programu Motywacyjnego oraz określał zasady i warunki nabywania akcji Spółki przez uprawnionych. 

 

§ 3 

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego udziela sie Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji 

własnych Spółki, na zasadach określonych poniżej. 

2. Spółka może nabyć akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 627 814 (sześćset dwadzieścia siedem 

tysięcy osiemset czternaście) akcji, co stanowi 6,00% ogólnej liczby akcji Spółki i odpowiada 6,00% kapitału 

zakładowego Spółki. 

3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od momentu podjęcia niniejszej uchwały do dnia 

31 grudnia 2014 r.   

4. Jeżeli nabycie akcji będzie odpłatne, nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą 

niż 1 (jeden) grosz i nie wyższą 3,00 (trzy) złote za jedną akcję. 



5. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić zarówno poprzez zawarcie transakcji w obrocie 

zorganizowanym, jak i poza nim. 

6. Spółka może nabywać wyłącznie w pełni pokryte akcje własne. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

realizacją Programu Motywacyjnego, w granicach określonych w niniejszej Uchwale. 

 

§ 4 

1. Z środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki tworzy się kapitał rezerwowy, w kwocie 1 883 

442,00 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa) złote.  

2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na finansowanie nabywania akcji własnych 

Spółki w ramach Programu Motywacyjnego. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 


