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UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 27 LISTOPADA 2013 R. W KANCELARII 
NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. FILTROWEJ 73 LOK. 9 

PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  SPÓŁKI VEDIA S.A. 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE                                                                 

(PO WZNOWIENIU OBRAD W DNIU 27 LISTOPADA 2013 R.)  

 

 

"UCHWAŁA NR 1 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie:  

zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vedia S.A. z dnia 10 lipca 2013 roku oraz 

zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego w związku z dojściem emisji akcji serii 

E do skutku 

 

Działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 

handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vedia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) uchwala co 

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

§ 1 

W związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 lipca 2013 

roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki, objętej 

protokołem sporządzonym przez Joannę Żarską-Nowaczyńską, notariusz w Warszawie, z Kancelarii 

Notarialnej przy ulicy Filtrowej 73 lokal 9, za Repertorium A nr 4034/2013 (Uchwała o Emisji), oraz w 

związku z dyspozycją art. 431 § 1 KSH, zmienia się Uchwałę o Emisji, w ten sposób, że uchyla się § 5 

Uchwały o Emisji, a w to miejsce wprowadza się nowe postanowienia oznaczone jako § 5 i § 6, w 

następującym brzmieniu:   -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

„§ 5 

Dokonuje się zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasowe 

brzmienie i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:  -----------------------------------------------------------  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.871.339,30 PLN (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden 

tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:   ------------------------------  

1/ 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji serii A, od numeru 00.000.001 do numeru 

11.500.000, na okaziciela, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  ----------------------------  

2/ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, od numeru 11.500.001 do 13.000.000, na 

okaziciela, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  -----------------------------------------------  

3/ 4.906.250 (cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii C, od numeru 

13.000.001 do numeru 17.906.250, na okaziciela, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4/ 3.307.143 (trzy miliony trzysta siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji serii D, od numeru 

17.906.251 do numeru 21.213.393, na okaziciela, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5/ 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii E, od numeru 21.213.394 do numeru 

28.713.393, na okaziciela, o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”  

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym z mocą obowiązującą zmian w statucie Spółki 

od chwili wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców.” 

§ 2 

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

 

 

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 9.116.214 

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 42,97% 

Łączna liczba ważnych głosów: 9.116.214 

Liczba głosów „za”: 9.116.214 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 
 

"UCHWAŁA NR 2 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie:  

zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu  

do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 

 

Działając na podstawie przepisów art. 430 - 433 oraz 444 - 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vedia S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) 

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

§ 1 

1. W związku ze zbliżającym się wygaśnięciem określonego w § 51 statutu Spółki upoważnienia Zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut poprzez ustanowienie nowego upoważnienia 

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na nowy okres.  -------  

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 

uzasadnione jest koniecznością zapewnienia Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału 

zakładowego w celu doraźnego pozyskania środków na bieżącą działalność Spółki oraz w celach 
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inwestycyjnych służącym dalszemu rozwojowi Spółki. Z uwagi na powyższe przyznanie 

przedmiotowego upoważnienia Zarządowi i związana z tym zmiana statutu leży w interesie Spółki.  ---  

3. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania 

Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w 

stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób 

ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Opinia Zarządu stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  ----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

W związku § 1 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444 i 445 Kodeksu spółek 

handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki poprzez uchylenie 

dotychczasowego brzmienia § 51 statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:  ------------  

 „§ 51 

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 

1.163.703,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy złote i dziesięć groszy) 

poprzez emisję nie więcej niż 11.637.031 (jedenaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy 

trzydzieści jeden) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego 

w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), a w związku z tym do zmiany statutu Spółki w 

powyższym zakresie. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego ze środków własnych Spółki.  --------------------------------------------------------------------------  

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 

wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego 

statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 27 listopada 2013 r.  -  

3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 

Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z 

końcem trzyletniego terminu określonego w ust. 2 powyżej, w ramach jednej lub kilku emisji, 

uprawniających do zapisu na akcje Spółki emitowane w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem 

prawa poboru.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru 

w stosunku do:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.  -----------------------  

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd 

decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej 

uchwały, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:  -----------------------------------------------------------  

a)  zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach 

kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami 

wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;  --------  

b) podejmowania uchwał oraz innych działań prawnych lub faktycznych w sprawie 

dematerializacji akcji emitowanych, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych 

emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów 

subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;  ------  

c) podejmowania uchwał oraz innych działań prawnych lub faktycznych w sprawie emisji akcji 

lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty 

publicznej i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie bądź wprowadzenie akcji, prawa 

poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu zorganizowanego na rynku 

regulowanym bądź do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie 

obowiązujących przepisów prawa.  -----------------------------------------------------------------------------  

6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub 

niepieniężne. Zarząd jest upoważniony do samodzielnego ustalania w drodze uchwały ceny emisyjnej 

akcji emitowanych w drodze kapitału docelowego za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach 

ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady 

niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Przy czym ustala się, iż Zarząd zarówno w przypadku 

akcji emitowanych za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, nie może wyemitować akcji po cenie 

niższej niż 0,38 zł za jedną akcję.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

7. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej lub sposobu jej ustalenia, jeżeli warranty 

subskrypcyjne mają być emitowane odpłatnie.  ----------------------------------------------------------------------  

8. Zarząd jest upoważniony do zawierania umów o rejestrację instrumentów finansowych, które są 

emitowane przez Spółkę w ramach kapitału docelowego określonego w niniejszej uchwale, w 

depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.  --------------------------------  

9. Wyraża się zgodę na dokonanie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów 

subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 

r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).  -----------------------------------  

10. Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 

bądź o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji, prawa poboru, praw do 

akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i innych 

obowiązujących przepisów prawa.  -------------------------------------------------------------------------------------  

11. W przypadku wydania akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych 

w ramach kapitału docelowego upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia tych instrumentów 

finansowych do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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12. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę 

Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy 

aktu notarialnego.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu wskutek zmian związanych z 

emisją instrumentów finansowych w ramach kapitału docelowego.”  -------------------------------------------  

 

§ 3 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany 

Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 listopada 2013 roku.  -------  

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym z mocą obowiązującą zmian w statucie Spółki od 

chwili wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców.  ------------------------------------------------------------------------  

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki „Vedia” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 27  listopada 2013 roku 

 

Działając na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 w zw. z art. 447 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd 

Spółki pod firmą „VEDIA” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wobec proponowanego upoważnienia 

Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości 

nominalnej nie większej niż 1.163.703,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy 

złote i dziesięć groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach 

określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, 

w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających 

do zapisu na akcje, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 18 

listopada 2013 r. poniższą opinię: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Opinia Zarządu spółki „Vedia” S.A 

z siedzibą w Warszawie 

uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia 

przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposobu 

ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd 

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 

Na dzień 18 listopada 2013 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Vedia” S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w 

związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych 

akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.163.703,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy 

tysiące siedemset trzy złote i dziesięć groszy) („Akcje”), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału 
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zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia 

akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do 

akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje („Warranty subskrypcyjne”).  ---  

Upoważnienie do emisji Akcji w ramach Kapitału docelowego w określonej powyżej wysokości 

przysługujące dotychczas Zarządowi wygaśnie z dniem 31 grudnia 2013 r. w związku z upływem okresu 

na jaki zostało ono udzielone. Biorąc pod uwagę zalety wynikające z możliwości dokonywania 

ewentualnych emisji Akcji w trybie Kapitału docelowego, w sytuacjach w których jego użycie byłoby 

uzasadnione interesem Spółki, Zarząd uznaje za celowe wydłużenie dotychczas przysługującego mu za 

zgodą Rady Nadzorczej uprawnienia, na kolejny okres.   ----------------------------------------------------------------  

Celem ewentualnej emisji Akcji lub Warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w 

ramach Kapitału docelowego jest pozyskanie środków na bieżącą działalność, jak również potencjalne 

projekty rozwojowe lub inwestycyjne Spółki, które wymagać mogą zapewnienia możliwości elastycznego i 

szybkiego procesu emisji Akcji lub Warrantów subskrypcyjnych. Natomiast ewentualne pozbawienie 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwić może poszerzenie kręgu potencjalnych 

inwestorów, od których Spółka mogłaby pozyskać środki finansowe, jak również może być uzasadnione 

specyfiką realizowanego celu, któremu służyć ma emisja Akcji (np. wydanie akcji akcjonariuszom 

przejmowanej spółki). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, wysokość ceny emisyjnej Akcji w ramach jednej lub kilku 

emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji 

Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny 

emisyjnej do popytu na oferowane Akcje oraz sytuacji na rynku finansowym. Ze względu na uzależnienie 

popytu od wielu czynników, niezależnych od Spółki (w tym aktualnej sytuacji giełdowej), w interesie 

Spółki leży, by uprawniony podmiot posiadał jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji 

celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki oraz zapewnienia powodzenia 

emisji Akcji, bądź też celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu 

inwestycyjnego. Cena emisyjna ustalana będzie z uwzględnieniem ceny rynkowej Akcji Spółki, brane będą 

również pod uwagę być takie czynniki jak m.in. wyniki finansowe osiągane przez Spółkę, czynniki ryzyka, 

czy też perspektywy rozwoju uwzględniające planowany do realizacji projekt, w związku z którym 

miałaby być dokonywana emisja Akcji.  

Wskazane czynniki powodują, że przekazanie Zarządowi – za zgodą Rady Nadzorczej – upoważnienia do 

decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru Akcji oraz 

Warrantów subskrypcyjnych w ramach Kapitału docelowego, jest ekonomicznie uzasadnione i leży w 

interesie Spółki.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mając powyższe na względzie, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki 

głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu 

do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia 

przez Zarząd w całości lub części prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 9.116.214 

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 42,97% 

Łączna liczba ważnych głosów: 9.116.214 

Liczba głosów „za”: 9.116.214 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

 

 


