
UCHWAŁA nr 1 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje: ------------------------------  

 

§ 1. Wybór Przewodniczącego 

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Robert 

Kostera. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------- 

 

W głosowaniu tajnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% 

kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ ---------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ.  --------------------------  

Uchwała została podjęta.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

UCHWAŁA nr 2 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. Porządek obrad 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad: -------------------------------------------  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------  
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3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru 

komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------  

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej  

z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady 

Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na 

dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym 

Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii F. -------------------------------------------------------  

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie 

i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. --------------------------------------  

9. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki EX-DEBT S.A. ze spółką Leonidas 

Capital S.A. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi 

Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej. -----------------------------------  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------------  

12. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego 

Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------  

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------  

 

§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% kapitału 

zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ --------------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -----------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ. -------------------------------  

Uchwała została podjęta.   



3 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

UCHWAŁA nr 3 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co 

następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1. Uchylenie tajności Komisji 

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność 

głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------  

§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% 

kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ ---------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ.  --------------------------  

Uchwała została podjęta.   

 

 

UCHWAŁA nr 4 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----------------------------------  

 

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Komisję Skrutacyjną w składzie:-------------------------------------------------------------------------  

- Mariusz Pawłowski, ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Mariusz Andrzej Muszyński, ---------------------------------------------------------------------------  
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§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% kapitału 

zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ --------------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -----------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ. -------------------------------  

Uchwała została podjęta. 

 

 

UCHWAŁA nr 5 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 

prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej  

do ustalenia tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację  

i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu 

„NewConnect” akcji serii F. 

 

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 , § 2 pkt 1, § 3a  i § 7, art. 

432 , art. 433 § 2 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------  

 

§ 1.Podwyższenie kapitału zakładowego 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 40.000,00 zł 

(czterdzieści tysięcy złotych) tj. do kwoty nie większej niż 388.978,84 zł (trzysta 

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 

osiemdziesiąt cztery grosze) poprzez emisję nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) 

akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) 

każda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. --------------------------------------------------  
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3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie 

akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z § 14 

ust. 4 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------  

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 

zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 

2013 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F  

w mieszczącej się w przedziale od 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) do 

wysokości 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję serii F. ------------  

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania 

niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii F. --------  

7. Umowy o objęcie akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia  1 marca 2014 

roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały 

dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). -------------------------------------------  

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych 

w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze 

subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia 

się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia 

kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2  

w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2.Wyłączenie prawa poboru 

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu EX-DEBT S.A. sporządzoną w dniu 16 

października 2013 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, 

przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, 

której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F 

przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki EX-DEBT S.A. ----------------------  

 

§ 3.Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej 

 do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki 

1. Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------  
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 388 978,84 zł (słownie: trzysta 

osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt cztery 

grosze). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 19 448 942 (słownie: dziewiętnaście 

milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa ) akcji  

o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie dwa grosze) każda, w tym: -----------------------------  

1) 5 000 000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 

000 000 1 do 5 000 000, -----------------------------------------------------------------------------  

2) 875 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o numerach od 000 001 do 875 000, -------------------------------------------------------  

3) 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C  

o numerach od 000 001 do 250 000, ---------------------------------------------------------------  

4) 5 088 110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 088 110, ---------------------  

5) 6 235 832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset 

trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 

6 235 832, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

6) nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F  

o numerach od 000 000 1 do nie więcej niż 2 000 000. -----------------------------------------  

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu 

statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ----------------  

 

§ 4.Zgoda na wprowadzenie i dematerializację akcji serii F 

Działając na podstawie 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 (tekst jednolity Dz.U.2009 Nr 185, poz. 

1439 z późn. zm.) w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: ------------  

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego  

w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect", prowadzonym w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -------------------  

b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę 

inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ---------------------------------------------------  

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. ---------------------  
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: ------------  

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do 

wprowadzania akcji Spółki serii F do obrotu zorganizowanego  

w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect", prowadzonym w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  

b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę 

inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ---------------------------------------------------  

c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) 

umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji 

serii F stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi. --------------------------------------------------------------------  

 

§ 5. Wejście w życie 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% kapitału 

zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ --------------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -----------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ. -------------------------------  

Uchwała została podjęta. 

 

 

UCHWAŁA nr 6 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez  

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu, w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki  

z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz obowiązkiem wynikającym z art. 27 ust. 2 pkt 
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3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), uchwala co 

następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 1. Zgoda na dopuszczenie do obrotu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie 

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F Spółki. --------------------------------------------  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do 

podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do 

dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F Spółki w tym 

do: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji 

Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji  

w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki oraz ewentualnych 

aneksów, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na 

celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki, -------------------------------  

c) podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych 

z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek 

regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ---------------------  

 

§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% kapitału 

zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ --------------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -----------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ. -------------------------------  

Uchwała została podjęta. 
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UCHWAŁA nr 7 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie połączenia spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

ze spółką Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

 

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. uchwala, co następuje: ------  

 

§ 1. Połączenie 

1. Postanawia się o połączeniu EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000347674 ze spółką Leonidas 

Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – 

KRS pod numerem KRS 0000415389 na warunkach określonych w Planie 

Połączenia ogłoszonym na stronie internetowej EX-DEBT Spółka Akcyjna 

(http://www.exdebt.pl/) oraz Leonidas Capital Spółka Akcyjna 

(www.leonidascapital.pl), który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. ---------  

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 

pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego 

majątku Leonidas Capital Spółka Akcyjna na EX-DEBT Spółka Akcyjna. ---------------  

3. Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się 

spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. ---------------------------------  

4. Połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym tj. zgodnie z art. 516 § 6 KSH, 

gdyż EX-DEBT S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki Leonidas Capital Spółka 

Akcyjna i nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego EX-DEBT Spółka 

Akcyjna zgodnie z art. 515 § 1 KSH. ---------------------------------------------------------------  

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna wyraża 

zgodę na Plan połączenia, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, ustalony 

przez Zarządy EX-DEBT Spółka Akcyjna oraz Leonidas Capital Spółka Akcyjna  

w dniu 3 października 2013 roku, ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2 1 KSH na stronie 

internetowej EX-DEBT Spółka Akcyjna (http://www.exdebt.pl/) oraz Leonidas 

Capital Spółka Akcyjna (www.leonidascapital.pl). --------------------------------------------  

 

 

http://www.leonidascapital.pl/
http://www.leonidascapital.pl/
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§ 2. Zgoda na zmianę Statutu  

oraz zmianę nazwy Spółki Przejmującej 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna wyraża 

zgodę na zmiany Statutu, określone w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały i wskazane  

w załączniku do Planu połączenia ustalonego przez Zarządy EX-DEBT Spółka 

Akcyjna oraz Leonidas Capital Spółka Akcyjna w dniu 3 października 2013 roku, 

ogłoszonego zgodnie z art. 500 § 2 1 KSH na stronie internetowej w EX-DEBT 

Spółka Akcyjna (http://www.exdebt.pl) oraz Leonidas Capital Spółka Akcyjna 

(www.leonidascapital.pl). ----------------------------------------------------------------------------  

2. Zmienia się Statut EX-DEBT Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 1 ust.1 i 2 Statutu 

Spółki w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------  

„1. Firma Spółki brzmi EX-DEBT Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu EX-DEBT S.A.” ------------------------------------------------------  

otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------------------------------  

„1. Firma Spółki brzmi Leonidas Capital Spółka Akcyjna. ---------------------------------------  

2. Spółka może używać skrótu Leonidas Capital S.A.” --------------------------------------------  

 

§ 3.Upoważnienie Zarządu 

Upoważnia się Zarząd EX-DEBT S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności 

faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia 

spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna ze spółką Leonidas Capital Spółka Akcyjna. -------------  

 

§ 4. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% kapitału 

zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ --------------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -----------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ. -------------------------------  

Uchwała została podjęta. 

 

http://www.leonidascapital.pl/
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UCHWAŁA nr 8 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia  

do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego  

wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych  

akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej  

 

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych 

oraz § 27 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§1. Kapitał docelowy 

1. Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego  

w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd 

prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, 

dodając § 8a Statutu Spółki w brzmieniu: --------------------------------------------------------  

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję 

nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 80 000,00 zł  (słownie: 

osiemdziesiąt tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału 

zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). -----------------------------  

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania 

nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do 

rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. ---------  

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 

w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach 

kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych 

emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej. -------------------------------------------  

4. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, 

Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -  

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym 

daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, -------------------------------  

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie 

emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, -------------------  

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową  lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, ----------------------------------------------------  
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d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji 

oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

o rejestrację akcji, -----------------------------------------------------------------------------------  

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio 

emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się 

o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek 

„NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu 

o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----------------------------------  

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady 

pieniężne lub niepieniężne. -----------------------------------------------------------------------------  

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody 

Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------------------------  

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, 

z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało 

udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów 

- w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów 

wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. -------  

2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu 

Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą. ---------------------------------------------------------  

 

§ 2. Umotywowanie uchwały 

Zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu spółki EX-DEBT S.A. do 

podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma na celu 

umożliwienie Spółce pozyskiwania nowych inwestorów oraz dalszych środków na 

realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju. -------------------------------------------------  

 

Zgodnie z nową strategią EX-DEBT S.A. core biznesem Spółki pozostaje działalność 

inwestycyjna. Zarząd poszerzył jednak spektrum swoich zainteresowań, analizując 

przede wszystkim spółki z rynku IT, telekomunikacji, usług digitalizacji i cyfryzacji 

usług oraz szeroko pojętych nowych technologii. Ponadto EX-DEBT S.A. w celu 

rozszerzenia wachlarza oferowanych usług oraz rozbudowy własnej grupy 

kapitałowej realizuje inwestycje w pakiety większościowe udziałów lub akcji 

przedsiębiorstw specjalizujących się w doradztwie w zakresie corporate finance, 
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corporate governance, doradztwie księgowym, prawnym, a także wsparciem  

w zakresie budowania wizerunku. ---------------------------------------------------------------------  

 

Mając zatem na uwadze przyszłe potrzeby inwestycyjne Spółki, związane m.in.  

z dalszymi przejęciami podmiotów wpisujących się w strategię Spółki, jak  

i rozbudową portfela inwestycyjnego Spółki, proponowana instytucja Kapitału 

docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze przeprowadzenie procesu 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment 

dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki oraz bieżących warunków rynkowych.  

Zarząd Spółki będzie mógł bowiem zaoferować akcje nowej emisji znacznie szybciej  

i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą 

podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie 

procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami. ---------------------------------------------  

W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane  

z wprowadzeniem uprawnień dla Zarządu EX-DEBT S.A. związanych z szybszą 

możliwością pozyskania źródeł finansowania leży w interesie Spółki oraz jej 

akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 3. Wyłączenie prawa poboru 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z umotywowaniem 

wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały,  w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału 

dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, przychyla się do stanowiska 

Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie 

powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. ---------------------------  

 

§ 4. Wejście w życie 

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

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% kapitału 

zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ --------------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -----------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ. -------------------------------  

Uchwała została podjęta. 
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UCHWAŁA nr 9 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------  

 

§ 1.Zmiana Statutu Spółki 

Zmienia się Statut EX-DEBT Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 6 ust.1 Statutu 

Spółki po pkt 23 dodaje się pkt 24 w brzmieniu: ----------------------------------------------------  

„24) 66.22 Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.” --------------------------  

 

§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% kapitału 

zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ --------------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -----------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ. -------------------------------  

Uchwała została podjęta. 

 

UCHWAŁA nr 10 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013r. 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu 

Statutu Spółki 

 

§ 1. Zgoda na upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki 

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia 

Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego 
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zmiany Statutu objęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

podjętymi w dniu 13 listopada 2013 r. -----------------------------------------------------------------  

 

§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  

 

W głosowaniu jawnym oddano 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów z 15 175 289 (piętnaście milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 86,97% kapitału 

zakładowego Spółki, w tym: ----------------------------------------------------------------------------------------  

- za Uchwałą: 15 175 289 (piętnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowiło 100% głosów na NWZ --------------------------------------  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ -----------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, co stanowiło 0% głosów na NWZ. -------------------------------  

Uchwała została podjęta. 


