
 
Projekty uchwał 

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Eficom S.A. 
 
Zarząd spółki pod firmą Eficom S.A. („Spółka) niniejszym przedstawia projekty uchwał, które 
będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
zwołanego na dzień 6 marca 2014 roku, na godz. 9:00 w siedzibie Spółki, przy ul. 
Nowogrodzkiej 68 w Warszawie. 

 
Uchwała Nr 1 (projekt) 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy 

 
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1. 
Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się 
Panią/Pana …….. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała Nr 2 (projekt) 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
§ 1. 

Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o 
zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej 
Spółki w dniu 3 lutego 2014 roku o następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, 

2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 

uchwał, 

4. Przyjęcie porządku obrad, 

5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 

akcji nowej serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji 

nowej serii, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej serii oraz wprowadzenia ich do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, 

8. Wolne wnioski, 

9. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 



§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała Nr 3 (projekt) 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej  
 
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwala, co następuje: 

§1. 
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uchwała Nr 4 (projekt) 
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 
§ 1. 

Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 
1. ………… 
2. ………… 
3. ………… 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 

Uchwała Nr 5 (projekt) 
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji nowej 
serii, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji nowej 

serii, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej serii oraz wprowadzenia ich do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
 

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH 
 

§  1. 

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH 

 

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji  1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) 

imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do łącznego objęcia 1.500.000 

(słownie: jednego milion pięciuset tysięcy) akcji Spółki serii G („Warranty 

Subskrypcyjne” lub pojedynczo „Warrant Subskrypcyjny”).  

2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o 

której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych.  



 

§ 2. 

OSOBA UPRAWNIONA DO OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH 

 

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie Panu Jerzemu Marcinowi 

Karney (dalej „Osoba Uprawniona”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.  

2. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki.  

3. Wyłączenie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie 

Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy.  

 

§ 3. 

CENA EMISYJNA 

 

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.  

2. Cena emisyjna jednej akcji obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z Warrantu 

Subskrypcyjnego będzie równa 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).  

 

§ 4. 

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej i mogą być wyemitowane w 

odcinkach zbiorowych. 

2. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. 

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.  

4. Spółka prowadzić będzie rejestr warrantów, w którym będzie się ewidencjonować 

wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.  

5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu.  

6. Akcje Spółki obejmowane w zamian za Warranty Subskrypcyjne mogą zostać wydane w 

dniu następującym po dniu wydania Warrantów Subskrypcyjnych.  

7. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia 

akcji Spółki serii G w terminie określonym w § 5 ust. 2, wygasają z upływem tego terminu.  

 



§ 5. 

PRAWO DO OBJĘCIA AKCJI 

 

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki 

serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.  

2. Objęcie akcji przez Osobę Uprawnioną z Warrantu Subskrypcyjnego będzie mogło 

nastąpić w terminie do 1 (jednego) roku od daty emisji Warrantów Subskrypcyjnych z 

zachowaniem warunków zawartych w postanowieniach niniejszej uchwały odnoszących się 

do warunkowego podwyższenia kapitału oraz określonych w § 4 ust. 7 powyżej.  

3. Prawo do objęcia akcji nowej emisji, o których mowa w ust. 1 powyżej może zostać 

zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze 

pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.  

4. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji. 

 

§ 6. 

UPOWAŻNIENIE 

 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją 

Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności, do:  

1) niezwłocznego skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osoby 

Uprawnionej; 

2) przyjęcia oświadczenia Osoby Uprawnionej o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych;  

3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;  

4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;  

5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.  

 

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
 

§ 7. 

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

 

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta 

tysięcy złotych) (dalej „Warunkowe Podwyższenie”).  

2. Warunkowe Podwyższenie zostaje dokonane poprzez emisję 1.500.000 (słownie: jednego 

miliona pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 



0,20 zł. (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000 zł 

(słownie: trzysta tysięcy złotych) (dalej „Akcje”).  

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym 

zastrzeżeniem, że Osoba Uprawniona, której przyznano prawo do objęcia Akcji, wykona je 

na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek 

handlowych.  

4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

 

§ 8. 

TERMIN WYKONANIA PRAW OBJĘCIA AKCJI 

 

1. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje w terminie określonym w § 5 ust. 2 powyżej.  

2. Objęcie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w 

drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.  

 

§ 9. 

OSOBA UPRAWNIONA DO OBJĘCIA AKCJI 

 

1. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez Osobę Uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych. 

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważnia do objęcia jednej Akcji (słownie: jednej) Akcji. 

 

§ 10. 

CENA EMISYJNA 

 

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z 

Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). 

2. Akcje obejmowane będą w zamian za wkłady pieniężne. 

 

§ 11. 

DYWIDENDA 

 

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących 

warunkach: 



a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do 

dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w 

zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w 

którym doszło do ich wydania; 

b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym 

mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego, Akcje uczestniczą w 

zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. 

2. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie 

Akcji na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej. 

 

§ 12. 

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 

 

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji. 

2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie 

uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu 

przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 

III.   WPROWADZENIE AKCJI DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA 

RYNKU NEWCONNECT 

 

§ 13. 

ZGODA WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

a. ubieganie się o wprowadzenie Akcji, a także praw do Akcji (dalej „PDA”), do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spóła Akcyjna (dalej „GPW”); 

b. złożenie Akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „KDPW”); 

c. dokonanie dematerializacji Akcji oraz PDA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 

 



§ 14. 

UPOWAŻNIENIE 

 

Zarząd Spółki jest upoważniony do: 

a. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji 

oraz PDA do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez GPW; 

b. złożenia Akcji do depozytu; 

c. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji oraz 

PDA, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji oraz PDA w depozycie papierów 

wartościowych; 

d. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień 

wynikających z niniejszej Uchwały. 

 

IV.  ZMIANA STATUTU SPÓŁKI 

 

§ 15. 

ZMIANY 

 

1. W związku z dokonanym Warunkowym Podwyższeniem dokonuje się następujących zmian 

w Statucie Spółki: w § 7 Statutu Spółki wprowadza się nowy ust. 5 w następującym 

brzmieniu: 

„5. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer [___] z dnia [____] kapitał 

zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta 

tysięcy złotych), poprzez emisję 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki serii G o wartości nominalnej 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia 

groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000 zł, pokrywanych wkładem 

pieniężnym.” 

2. Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do 

przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone 

niniejszą Uchwałą. 

 

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



 

§ 16. 

OBOWIĄZYWANIE 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian w Statucie Spółki, które wejdą w 

życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. 

 


