
Repertorium A nr 8307/2014 

 

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

 

 Dnia 27.05.2014 r. (dwudziestego siódmego maja dwa tysiące 

czternastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Nota-

riusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej 

nr 4 przed notariuszem Witem Tarkowskim stawił się: 

  - Hubert Zbigniew Wochyński,------------------------------------------- 

    (pesel XXXXXXXXX),------------------------------------------------------- 

    zamieszkały XXXXXXXXXXXXXXXXX,-------------  

    osobiście notariuszowi znany,--------------------------------------------- 

  który oświadczył, że jest członkiem jednoosobowego Zarządu 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 Krajowego Rejestru Sądowego-- 

  do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000406990.-------- 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU 

 

  Hubert Zbigniew Wochyński oświadczył, że na dzień dzisiejszy  

w tutejszej Kancelarii Notarialnej zostało zwołane posiedzenie Zarządu,  

z następującym porządkiem obrad:----------------------------------------------- 

1) uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kapitału zakładowego  

    w ramach kapitału docelowego, na podstawie art. 446 § 1. Kodeksu  

    Spółek Handlowych w związku z Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walne 

    go Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2014 r.,------------------------  

2) uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.---------------------------------- 

Uchwała nr 1 

Zarządu Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
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w ramach kapitału docelowego 

§ 1.  

 Na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zaprotokołowanej w formie aktu 

notarialnego w tutejszej Kancelarii (Repertorium A nr 6118/2014) dnia 

15 kwietnia 2014 roku, w sprawie dodania art. 6a i zmiany Statutu Spół-

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

Wrocławiu dodało art. 6a po art. 6 Statutu Spółki o następującym 

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”).”. W powoła-

nej wyżej uchwale ustalono również, że podwyższenie kapitału zakłado-

wego w ramach Kapitału Docelowego odbywać się będzie na następują-

cych zasadach:-----------------------------------------------------------------------  

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

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

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 zastępuje Uchwałę  

    Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowe- 

    go,----------------------------------------------------------------------------------- 

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczaso- 

    wych akcjonariuszy; Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody  

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

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.---------------------------------------------------------------------- 

§ 2.  

 Na podstawie art. 446 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych w związku 

z Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 

kwietnia 2014 r., zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego w tutejszej 

Kancelarii (Repertorium A nr 6118/2014) oraz art. 6a Statutu Spółki, Za-

rząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:---  

 1. Podwyższa się, w ramach Kapitału docelowego, kapitał zakłado-

wy Spółki o kwotę 112.500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), 

poprzez emisję 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji 

serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 1.125.000,  

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

 2. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.----------------- 

 3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi 

wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.  

 4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wy-

płaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 

2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.------------------- 

 5. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do jed-

nego ze wspólników, to jest Conspole Holdings Limited z siedzibą w Li-
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massol na Cyprze, posiadającej adres: Spatharikou 5, Mesa Geito-

nia,4004, Limassol, Cypr, wpisanej pod numerem HE 296449 do rejestru 

przedsiębiorstw i zarządu przymusowego, prowadzonego przez Ministra 

Handlu, Przemysłu i Turystyki Cypru.------------------------------------------- 

 6. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden 

groszy), na co wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Planet Soft S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu.------------------------------------------------------------------------ 

 7. Zarząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawrze umowę 

objęcia akcji serii D nie później niż do dnia 27.10.2014 r. (dwudziestego 

siódmego października dwa tysiące czternastego roku).----------------------- 

 8. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały 

dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 

1538, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walne-

go Zgromadzenia Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 

kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowa-

dzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) 

oraz dematerializację akcji.---------------------------------------------------------  

 9. Zarządu Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyłącza 

w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym ak-

cjonariuszom Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na co wyraziła 

zgodę Rada Nadzorcza Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Uzasad-

nieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości 

prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest fakt, że wyłączenie następuje 

w interesie Spółki i jest podyktowane koniecznością pozyskania środków 

niezbędnych do finansowania działalności i projektów inwestycyjnych 

Spółki. Kierując ofertę objęcia akcji do określonego podmiotu w ramach 

subskrypcji prywatnej Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia nego-

cjacji bezpośrednio z akcjonariuszem zainteresowanym budowaniem war-

tości Spółki.--------------------------------------------------------------------------- 

 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przed-

siębiorców zmian Statutu wynikających z:--------------------------------------- 
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1) uchwał Zarządu Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia  

10.03.2014 r. zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego w tutejszej 

Kancelarii (Repertorium A nr 3845/2014), w sprawie dookreślenia wyso-

kości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zmiany Statutu Spół-

ki,--------------------------------------------------------------------------------------- 

2) uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego w 

tutejszej Kancelarii (Repertorium A nr 6118/2014) dnia 15 kwietnia 2014 

roku, w sprawie dodania art. 6a i zmiany Statutu Spółki.-------------------- 

Uchwała nr 2 

Zarządu Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, doko-

nanym powyższą uchwałą nr 1, art. 6. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje 

następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------- 

 „1. Kapitał zakładowy wynosi 454.304,50 zł (czterysta pięćdziesiąt 

cztery tysiące trzysta cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 

4.543.045 (cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące czterdzieści 

pięć) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda akcja, w tym:------------------------------------------------------------------ 

a. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) imiennych uprzywilejowanych serii A 

o kolejnych numerach od 000.000.001 do 2.000.000,------------------------- 

b. 1.000.000 (słownie: jeden milion) zwykłych na okaziciela serii B o ko-

lejnych numerach od 000.000.001 do 1.000.000,------------------------------ 

c. 418.045 (czterysta osiemnaście tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych 

na okaziciela serii C o numerach od C 000.000.001 (jeden) do C 

418.045,----------------------------------------------------------------------------- 

d. 1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o numerach od D 000.000.001 (jeden) do D 

1.125.000.”.--------------------------------------------------------------------------- 

 2. Zarząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku  
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z przedmiotową uchwałą upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki.------------------------------------------------- 

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przed-

siębiorców zmian Statutu wynikających z:--------------------------------------- 

1) uchwał Zarządu Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia  

10.03.2014 r. zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego w tutejszej 

Kancelarii (Repertorium A nr 3845/2014), w sprawie dookreślenia wyso-

kości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz zmiany Statutu Spół-

ki,--------------------------------------------------------------------------------------- 

2) uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu, zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego w 

tutejszej Kancelarii (Repertorium A nr 6118/2014) dnia 15 kwietnia 2014 

roku, w sprawie dodania art. 6a i zmiany Statutu Spółki.-------------------- 

***** 

Do aktu okazano informację z dnia 27 maja 2014 r. odpowiadającą odpi-

sowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000406990), z zapew-

nieniem, że ujawnione wpisy są aktualne, z której wynika, że Hubert Zbi-

gniew Wochyński jest Prezesem jednoosobowego Zarządu Planet Soft S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu.----------------------------------------------------------- 

***** 

Podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższonego kapitału za-

kładowego od kwoty 225.000 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) 

został pobrany przy sporządzeniu protokołu z Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 kwiet-

nia 2014 roku, zaprotokołowanego w formie aktu notarialnego w tutejszej 

Kancelarii (Repertorium A nr 6118/2014).-------------------------------------- 

***** 

1. Koszty notarialne ponosi Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----  

2. Pobrano:---------------------------------------------------------------------------- 

a) taksę notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Mini- 

    stra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymal- 

    nych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) –  



 
______________________________________________________________________________________ 
 

7

    500,- zł,---------------------------------------------------------------------------- 

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – 115,- zł.-------------- 

Razem: 615,- zł.  

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 

 


