
Repertorium A nr 6118/2014 

 

A K T    N O T A R I A L N Y 

 

 Dnia 15.04.2014 r. (piętnastego kwietnia dwa tysiące czternastego 

roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka 

partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło 

się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu (regon 020895553, NIP 894-296-72-49), posiadającej adres: 

53-149 Wrocław, ul. Racławicka nr 15/19, wpisanej przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajo-

wego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000406990, z którego notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy------ 

 

PROTOKÓŁ  NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA 

 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Planet Soft S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu Hubert Zbigniew Wochyński, syn 

Zbigniewa i Jadwigi (pesel XXXXXXXX), zamieszkały 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, osobiście notariuszowi znany, który 

zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-----------------------

---------- 

 W celu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęto następują-

cej treści uchwałę:------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

§ 1. 

Na podstawie art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 
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Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Huberta Zbigniewa Wochyńskiego.------------------- 

§ 2. 

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

 W głosowaniu tajnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.---------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------- 

 Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.---- 

 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia 

reprezentowany jest jeden akcjonariusz Spółki, to jest Conspole Holdings 

Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze, posiadająca adres: Spatharikou 

5, Mesa Geitonia,4004, Limassol, Cypr wpisana pod numerem HE 

296449 do rejestru przedsiębiorstw i zarządu przymusowego, prowadzo-

nego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru, reprezentujący 

2.000.000 (dwa miliony) akcji imiennych serii A, na które przypada 

4.000.000 (cztery miliony) głosów, co stanowi 66,67% kapitału zakłado-

wego.----------------------------------------------------------------------------------- 

 Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych okre-

ślonych w kodeksie spółek handlowych i statucie, w tym poprzez ogłosze-

nie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicz-

nej wiadomości Raportem Bieżącym nr ESPI oraz EBI, a więc Zgromadze-

nie to jest zdolne do podejmowania uchwał.------------------------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia 

od wyboru komisji skrutacyjnej.--------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 15 kwietnia 2014 r.  

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

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

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej,  

a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego 

Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------ 

§ 2. 

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

 W głosowaniu jawnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.---------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po-

rządku obrad.------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek ob-
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rad:------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----  

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.------------------------------ 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------  

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Mi-

chała Uherek.------------------------------------------------------------------- 

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Paw-

ła Kowalczyka.------------------------------------------------------------------ 

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.------  

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Ja-

dwigi Bożeny Wochyńskiej.---------------------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

Marka Wochyńskiego.---------------------------------------------------------- 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.---- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Spółkę na zbycie 

przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części.----------------- 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dodania art. 6a i zmiany Statutu Spół-

ki.--------------------------------------------------------------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do 

ustalenia tekstu jednolitego Statutu.---------------------------------------- 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się  

o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 

NewConnect) oraz dematerializację akcji.----------------------------------- 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla 

pracowników i członków Zarządu.------------------------------------------- 

17. Wolne wnioski.---------------------------------------------------------------- 

18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------  
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§ 2.  

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

 W głosowaniu jawnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.---------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odwołania 

członka Rady Nadzorczej Michała Uherek.-------------------------------------- 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Michała Uherek 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlo-

wych oraz art. 16 ust. 3. lit. b Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----- 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje członka Rady Nadzorczej Michała 

Uherek (pesel 84072409750).----------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 W głosowaniu tajnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.---------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------- 
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 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie odwołania 

członka Rady Nadzorczej Pawła Kowalczyka.------------------------------------ 

Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pawła Kowalczyka 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlo-

wych oraz art. 16 ust. 3. lit. b Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----- 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu odwołuje członka Rady Nadzorczej Pawła 

Kowalczyka (pesel 83011306758).----------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 W głosowaniu tajnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.--------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie powołania 

członka Rady Nadzorczej Jadwigi Bożeny Wochyńskiej.----------------------- 

Uchwała Nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  

Jadwigi Bożeny Wochyńskiej 
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§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlo-

wych oraz art. 16 ust. 3. lit. b Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----- 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje członka Rady Nadzorczej Jadwigę 

Bożenę Wochyńską.---------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 W głosowaniu tajnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.--------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie powołania 

członka Rady Nadzorczej Marka Wochyńskiego.-------------------------------- 

Uchwała Nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  

Marka Wochyńskiego  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlo-

wych oraz art. 16 ust. 3. lit. b Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----- 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje członka Rady Nadzorczej Marka 

Wochyńskiego.---------------------------------------------------------------------- 
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§ 2. 

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

 W głosowaniu tajnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.--------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------- 

 W tym miejscu odstąpiono od uchwały w sprawie odwołania trze-

ciego członka Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie powołania w to 

miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody przez Spółkę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizo-

wanej części.-------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody przez Spółkę  

na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

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

§ 1. 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 3)  

w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na 

zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej czę-

ści, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie i finansowo obszar działal-

ności Spółki. Sprzedaży w szczególności podlegać mogą wierzytelności, 

prawa z papierów wartościowych, licencje, zezwolenia, majątkowe prawa 

autorskie i majątkowe prawa pokrewne, księgi i dokumenty związane  
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z prowadzeniem działalności gospodarczej.-------------------------------------- 

 2. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.- 

§ 2. 

 1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w któ-

rym nastąpi zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się 

niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza  się Zarządowi Pla-

net Soft Spółka Akcyjna.------------------------------------------------------------ 

 2. Zarząd Spółki upoważniony będzie również do ustalenia wartości 

oraz ceny zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przed-

siębiorstwa.--------------------------------------------------------------------------- 

§ 3. 

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

 W głosowaniu jawnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.--------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie dodania art. 

6a i zmiany Statutu Spółki. Przewodniczący zaznaczył, że poniższa 

uchwała jest konieczna jako uzupełnienie środków finansowych pocho-

dzących z emisji akcji serii C oraz w związku z Programem Motywacyj-

nym, o którym mowa w uchwale nr 12 poniżej.-------------------------------- 

Uchwała Nr 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie dodania art. 6a i zmiany Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, uchwala, co następuje:----------------------------------------------- 
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§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu dodaje art. 6a po art. 6 Statutu Spółki o nastę-

pującym brzmieniu:----------------------------------------------------------------- 

„6a. Zarząd Planet Soft S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub 

kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 

225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) poprzez emisję nie 

więcej niż 2.250.000 (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela („Kapitał docelowy”).”.----------------------------------- 

§ 2. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego od-

bywać się będzie na następujących zasadach:---------------------------------- 

1) upoważnienie określone w niniejszym art. 6a, zostało udzielone dla 

    Zarządu na okres do dnia 15 kwietnia 2017r.,------------------------------- 

2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowa- 

    ne w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; Uchwała Zarządu  

    w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady  

    Nadzorczej,------------------------------------------------------------------------- 

3) cenę emisyjną Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego usta- 

    li Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach  

    niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga  

    zgody Rady Nadzorczej,---------------------------------------------------------- 

4) uchwała Zarządu podjęta w ramach upoważnienia udzielonego w ni- 

    niejszym artykule zastępuje Uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie  

    podwyższenia kapitału zakładowego,------------------------------------------ 

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczaso- 

    wych akcjonariuszy; Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody  

    Rady Nadzorczej,------------------------------------------------------------------ 

6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych  

    imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu  

    lub objęcia Akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa  

    poboru (warranty subskrypcyjne),--------------------------------------------- 

7) Zarząd jest umocowany do:----------------------------------------------------- 
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a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych  

    umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem po- 

    stanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,----------------------- 

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji  

    w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji  

    publicznej z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących prze- 

    pisów prawa.----------------------------------------------------------------------- 

§ 3. 

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

 W głosowaniu jawnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.--------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 

Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego.------------------------------- 

Uchwała Nr 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej  

do ustalenia tekstu jednolitego 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

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

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Planet Soft 

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z podjętymi w dniu 15 kwietnia 

2014 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidują-

cymi zmiany Statutu, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki.------------------------------------------------- 
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§ 2. 

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

 W głosowaniu jawnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.--------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Sys-

temie Obrotu (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji.--------------- 

Uchwała Nr 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się  

o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu  

(rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finanso-

wych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.  

z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.  

z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgroma-

dzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co na-

stępuje:-------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji emitowanych na zasadach określo-

nych w art. 6a Statutu Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatyw-

nym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu  
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o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-

sowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW),-------------------- 

b) złożenie akcji emitowanych na zasadach określonych w art. 6a Statutu 

Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie 

taka potrzeba,------------------------------------------------------------------------ 

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki emitowanych na zasadach 

określonych w art. 6a Statutu Spółki w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.  

z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-------------------------------------- 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:------- 

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmie-

rzały do wprowadzenia akcji Spółki emitowanych na zasadach określo-

nych w art. 6a Statutu Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatyw-

nym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu  

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

sowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,---------------------------- 

b) złożenie akcji emitowanych na zasadach określonych w art. 6a Statutu 

Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie 

taka potrzeba,------------------------------------------------------------------------ 

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na ce-

lu dokonanie dematerializacji akcji emitowanych na zasadach określo-

nych w art. 6a Statutu Spółki,----------------------------------------------------- 

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) 

umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 

emitowanych na zasadach określonych w art. 6a Statutu Spółki, stosow-

nie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumen-

tami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).------- 

§ 2. 

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

 W głosowaniu jawnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 
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zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.--------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------- 

 Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

programu motywacyjnego dla pracowników oraz członków Zarządu.------- 

Uchwała Nr 12 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla  

pracowników oraz członków Zarządu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we 

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

§ 1. 

(Cele i motywy uchwały) 

Zważywszy, że praca osób zarządzających Spółką oraz innych pracowni-

ków ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość  

i wartość akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez akcjonariuszy, 

działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymali-

zacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę 

w celu stworzenia bodźców i mechanizmów, które będą motywować te 

osoby do efektywnego zarządzania Spółką i/lub efektywnej pracy i pod-

miotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniających długoterminowy 

wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji 

kluczowych osób zarządzających Spółką i kluczowych pracowników, Nad-

zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy program moty-

wacyjny dla członków Zarządu oraz pracowników („Program” albo Pro-

gram Motywacyjny”).---------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

(Program Motywacyjny) 
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1. Tworzy się Program Motywacyjny, dla pracowników oraz członków Za-

rządu Spółki.-------------------------------------------------------------------------- 

2. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu możli-

wość nabycia od Spółki emitowanych na zasadach określonych w art. 6a 

Statutu Spółki w ilości nie większej niż 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nie większej niż 17.500 zł 

(siedemnaście tysięcy pięćset złotych).------------------------------------------- 

§ 3. 

(Realizacja Programu Motywacyjnego) 

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w roku obrotowym 

2014.----------------------------------------------------------------------------------- 

2. W ramach Programu, Uczestnicy Programu, nabędą uprawnienie do 

nabycia od Spółki akcji Spółki, za cenę równą wartości nominalnej akcji 

Spółki.--------------------------------------------------------------------------------- 

§ 4. 

(Upoważnienie dla Rady Nadzorczej) 

W terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej 

uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu 

Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.------ 

§ 5. 

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

 W głosowaniu jawnym oddano 4.000.000 głosów z 2.000.000 akcji,  

w tym ważnych głosów 4.000.000, co stanowi 66,67% udziału w kapitale 

zakładowym.-------------------------------------------------------------------------- 

Za podjęciem uchwały oddano   4.000.000 głosów,----------------  

przeciw             0 głosów,--------------- 

wstrzymujących się          0 głosów.--------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------- 

***** 

  Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady 

Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------- 

  Na tym protokół zakończono.----------------------------------------------- 

***** 
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Do protokołu przedłożono lub okazano:------------------------------------------  

1) informację z dnia 15 kwietnia 2014 r. odpowiadającą odpisowi ak- 

    tualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000406990), z zapewnie- 

    niem, że ujawnione wpisy nie uległy zmianie,--------------------------------  

2) listę akcjonariuszy Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprawnio- 

    nych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariu- 

    szy dniu 15 kwietnia 2014 r., podpisaną przez Zarząd.-------------------- 

***** 

 


