
1 

 

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 12 czerwca 2014 roku 

 
 
 

Uchwała nr 1 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 
 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powierzyć liczenie 
głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.” ---------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -------------  

 
 
 

Uchwała nr 2 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu 
ogłoszonym w dniu 15 maja 2014 roku na stronie internetowej www.ezo-recycling.pl oraz w 
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”. -------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -------------  
 
 
 

Uchwała nr 3 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym 2013 

 
„1. Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie EZO S.A., po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd 
sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.  --------------------------------------------  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -------------  
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Uchwała nr 4 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 
obrotowy 2013 

 
„1. Na podstawie art. 382 §3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. zatwierdza 
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku, zawierające ocenę:  ----------------  

 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, ------------------------------------  

 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, ------------------------  

 wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2013. ----------------------  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
  

 
 

Uchwała nr 5 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2013 

 
„1. Po rozpatrzeniu przedstawionego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 
rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie EZO S.A., na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 KSH, zatwierdza 
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. --------------------------------  
2. Aktywa i pasywa Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykają się w kwocie 
11.474.637,17 zł, rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w kwocie 2.047.157,04 zł, 
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazuje zmniejszenie kapitału 
własnego o kwotę 2.085.428,15 zł, zaś sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 
obrotowy 2013 wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393.919,21 zł. ---  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
  
 
 

Uchwała nr 6 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2013 
 

„1. Po rozpatrzeniu przedstawionego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2013 i zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 
oraz art. 395 §5 KSH, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
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Kapitałowej EZO za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej EZO w roku obrotowym 2013. -----------------------------------------------------------------  
2. Aktywa i pasywa skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej EZO sporządzonego na 
dzień 31 grudnia 2013 roku zamykają się w kwocie 54.558.630,70 zł, rachunek zysków i strat 
wykazuje stratę netto w kwocie 3.383.373,29 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za 
rok obrotowy 2013 wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.385.761,53 zł, zaś 
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013 wykazuje zwiększenie stanu 
środków pieniężnych o kwotę 1.721.944,88 zł. ------------------------------------------------------------  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
  
 
 

Uchwała nr 7 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu EZO S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 

 
„1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
EZO S.A. udziela Panu Maciejowi Fenickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków 
Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku. ---------------  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.407.983 (jednego miliona czterystu siedmiu tysięcy 
dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 33,07% kapitału zakładowego, 
łączna liczba ważnych głosów to 2.577.270, głosów „za” oddano 2.577.270, głosów „przeciw” 
oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero); Akcjonariusz – Maciej 
Fenicki, którego ta uchwała dotyczy, uprawniony do oddania 425.000 głosów z 225.000 akcji, 
nie brał udziału w głosowaniu. --------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

Uchwała nr 8 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu EZO S.A. absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 

 
„1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
EZO S.A. udziela Panu Robertowi Bohojło, absolutorium z wykonania obowiązków 
Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku. ---------  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
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Uchwała nr 9 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków za rok obrotowy 2013 

 
„1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
EZO S.A. udziela Panu Henrykowi Chodysz, absolutorium z wykonania obowiązków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.   
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.462.998 (jednego miliona czterystu sześćdziesięciu dwóch 
tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji, które stanowią 34,36% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 2.832.285, głosów „za” oddano 2.832.285, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero); 
pełnomocnik Akcjonariusza – Henryka Chodysz, którego ta uchwała dotyczy, uprawniony do 
oddania 169.985 głosów ze 169.985 akcji, nie brał udziału w głosowaniu. ------------------------  
 
 
 

Uchwała nr 10 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków za rok obrotowy 2013 

 
„1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
EZO S.A. udziela Panu Robertowi Mikulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 
roku.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
  
  
 

Uchwała nr 11 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków za rok obrotowy 2013 

 
„1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
EZO S.A. udziela Panu Wojciechowi Krzysztofowi Opalskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 
roku.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
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Uchwała nr 12 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków za rok obrotowy 2013 

 
„1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
EZO S.A. udziela Panu Leszkowi Łytkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku. -------------  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
  
 
 

Uchwała nr 13 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków za rok obrotowy 2013 

 
„1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
EZO S.A. udziela Panu Ryszardowi Posyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku. -------------  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). -------------  
 
 
 

Uchwała nr 14 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie pokrycia straty za rok 2013 
 

„1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. 
postanawia o pokryciu straty powstałej w roku obrotowym 2013 w kwocie 2.047.157,04 zł 
zyskami z przyszłych okresów. --------------------------------------------------------------------------------  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
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Uchwała nr 15 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla 
Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w 
całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach 

kapitału docelowego 
 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., na podstawie art. 430, art. 444 i art. 445 oraz 
art. 433 §2 w związku z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: --  

 
§1. 

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w §7 Statutu Spółki dodaje się ust. 8 i ust. 9 o 
następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
"8. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 
zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 3.190.000,00 (trzy miliony sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.190.000 (trzy miliony sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 
złoty każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach: -------------------------------  

a. upoważnienie określone w niniejszym §7 ust. 8 i ust. 9 Statutu Spółki, zostaje 
udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 
Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla Zarządu 
Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz 
z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, 
prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego; -----  

b. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 
niniejszym §7 ust. 8 i ust. 9 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu w sprawach 
ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki; ------------------  

c. Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w 
całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;  

d. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. ----------------------------  
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z 
pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w 
ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie 
realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami: ------------------------------------------------  

a. Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) 
liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,  
(iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym 
akcje mają być zaoferowane; -------------------------------------------------------------------------  

b. Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) 
powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 8 lit. c) powyżej, przy 
czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały; -----------  

c. uchwały Zarządu, o których mowa w §7 ust. 8 Statutu Spółki, wymagają formy aktu 
notarialnego." ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
§2. 

Działając na podstawie art. 433 §2 w związku z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych, 
Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu EZO S.A. pisemną opinię 
w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru oraz sposobu 
ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego 
w granicach Kapitału Docelowego, o następującej treści: -----------------------------------------------  
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„Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału 
Docelowego zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym w drodze 
subskrypcji prywatnej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze 
emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału 
Docelowego pozwolą na realizację inwestycji prowadzonych przez Spółkę, przyczynią się 
do podwyższenia wysokości kapitałów Spółki oraz umożliwią dalszy rozwój jej 
działalności. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji akcji w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy 
oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie 
dużej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku NewConnect. -------------------------------------  
Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 
Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach 
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Zarządowi Spółki 
jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie każdej emisji akcji wymaga 
dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na rynku NewConnect prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, która jest zmienna, a zatem cena 
emisyjna każdej serii akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w 
granicach Kapitału Docelowego powinna zostać ustalona bezpośrednio przed 
rozpoczęciem subskrypcji. ----------------------------------------------------------------------------------  
Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży 
w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”----------------------  

 
§3. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. wyraża zgodę na dokonanie  dematerializacji 
praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego oraz 
działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 184, poz. 1538 z późniejszymi zmianami) 
upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
Spółka Akcyjna w Warszawie umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach 
Kapitału Docelowego. --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o 
wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach Kapitału 
Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu 
„NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do 
podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do 
wprowadzenia praw do akcji (PDA) oraz wyemitowanych w ramach Kapitału 
Docelowego do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu 
„NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.  

3. W przypadku wydania akcji wyemitowanych w ramach Kapitału Docelowego Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie EZO S.A. wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do 
złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie. ---------------------------------------------------------------------  

 
§4. 

Umotywowanie Uchwały zgodnie z art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych: Proces 
podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej 
charakteryzuje się długotrwałością. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach 
kapitału docelowego umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, 
zwiększając efektywność finansowania Spółki poprzez kapitał własny i zapewniając Spółce 
szybsze pozyskanie finansowania w zależności od sytuacji rynkowej w jakiej znajdzie się 
Spółka oraz na potrzeby realizacji różnego rodzaju projektów i przedsięwzięć, planów 
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strategicznych i decyzji bieżących. W konsekwencji taki sposób podwyższenia kapitału 
Spółki powinien przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności Spółki, wzmocnienia jej 
pozycji rynkowej, a przez to powinien wpłynąć na poprawę wyników. W celu 
zagwarantowania ochrony interesu ogółu Akcjonariuszy w upoważnieniu wprowadzono 
zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wymóg wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na 
pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru, w ramach kapitału docelowego.”. ---------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
  

 
 

Uchwała nr 16 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach 
kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji 

managerskich wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w 
całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach transzy wydzielonej 

w ramach kapitału docelowego w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich 
 

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., doceniając znaczenie motywacyjne 
możliwości nabycia akcji Spółki przez kadrę kierowniczą i kluczowych pracowników 
Spółki, niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu opcji 
managerskich („Program”), w ramach którego, na warunkach określonych w regulaminie 
Programu („Regulamin”), osoby uprawnione, wskazane w sposób określony w 
Regulaminie („Osoby Uprawnione”), uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki. --------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. niniejszym wyraża zgodę, aby w przypadku 
wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  w ramach kapitału docelowego, Zarząd 
dokonał wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy 200.000 (dwieście tysięcy) 
akcji w celu przeprowadzenia przez Spółkę Programu, o którym mowa w ust. 1 i w 
ramach którego, na warunkach określonych w Regulaminie, osoby uprawnione, 
wskazane w Regulaminie, uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki po cenie 
wyznaczonej przez Zarząd, nie niższej jednak niż cena emisyjna akcji wyemitowanych i 
objętych przez inwestorów zewnętrznych w emisjach przeprowadzonych w ramach 
Kapitału Docelowego. --------------------------------------------------------------------------------------  

3. W celu realizacji Programu Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. niniejszym 
upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu. Regulamin będzie 
zawierał szczegółowe zasady przeprowadzenia Programu, nie uregulowane w niniejszej 
uchwale. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, 
pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w 
ramach transzy wydzielonej w ramach kapitału docelowego w celu przeprowadzenia 
przez Spółkę Programu, o którym mowa w ust. 1. --------------------------------------------------  

5. Działając na podstawie art. 433 §2 w związku z art. 447 §2 Kodeksu spółek handlowych, 
Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu EZO S.A. pisemną 
opinię w sprawie pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru oraz 
sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, w części wydzielonej na potrzeby 
przeprowadzenia przez Spółkę Programu, o następującej treści: -------------------------------  

„Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
Kapitału Docelowego, w części wydzielonej na potrzeby przeprowadzenia przez 
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Spółkę programu opcji managerskich, zostaną zaoferowane do objęcia kadrze 
kierowniczej oraz kluczowym pracownikom Spółki w drodze subskrypcji prywatnej. 
Celem emisji akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach 
Kapitału Docelowego, w części wydzielonej na potrzeby przeprowadzenia przez 
Spółkę programu opcji managerskich jest motywacja oraz silniejsze związanie ze 
Spółką jej kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników. --------------------------------  
Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału 
zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd 
Spółki, z zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa niż cena emisyjna akcji 
obejmowanych przez inwestorów zewnętrznych w ramach podwyższeń kapitału w 
granicach kapitału docelowego. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej 
akcji emitowanych w ramach programu opcji managerskich Zarządowi Spółki jest 
konieczne, ponieważ obecnie nie są znane ceny, po których będą obejmowane akcje 
przez inwestorów zewnętrznych w ramach podwyższeń kapitału w granicach kapitału 
docelowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 
leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”.” --------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
  

 
 

Uchwała nr 17 z dnia 12 czerwca 2014 roku 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. 

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki  
 

„W związku z dokonanymi zmianami Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst 
jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------  

 
"Tekst jednolity 

STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 
EZO Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
 

§1. 
Firma Spółki brzmi: EZO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: „EZO S.A.”  -----   

§2. 
Założycielem Spółki jest spółka prawa amerykańskiego pod firmą: „Canton Venture LLC” z 
siedzibą w Wilmington, USA.  ----------------------------------------------------------------------------------  

§3. 
Siedzibą Spółki jest Warszawa.  -------------------------------------------------------------------------------  

§4. 
1. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą. 
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady wytwórcze, handlowe i 

usługowe i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do innych spółek lub 
osób prawnych zarówno w kraju jak i zagranicą. ----------------------------------------------------      

§5. 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.  -------------------------------------------------------------------  

§6. 
Przedmiotem działalności Spółki jest:  -----------------------------------------------------------------------  
1. produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),  -----------------------------------------------------  
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2. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z), 
3. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z), 
4. produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z), --------------------  
5. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),  ----------------------------------  
6. produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z), -----  
7. produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z), ----------------------------------------------------------------------  
8. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),  ---------------------------------------------------  
9. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),  ----------------------------------------------------  
10. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),  ----------------------------------------------------  
11. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),  ----------------------------------------------------------  
12. wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),  --------------------------------------------------------  
13. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),  -----------------------------------------------------------------------  
14. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),  -----------------------------------  
15. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),  ----------------------------------------------  
16. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),  ---------------------  
17. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),  --------------  
18. demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),  --------------------------------------------------------  
19. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),  -------------------------------  
20. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z 

gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),  ----------------------------------------------------------------  
21. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 

41.10.Z),  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
22. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

43.99.Z),  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
23. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych (PKD 46.12.Z),  -------------------------------------------------------------------------  
24. działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów (PKD 46.14.Z),  -------------------------------------------------------------------  
25. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),  ------------------------------  
26. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),  ----------------------------------------  
27. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),  -----------------------------------  
28. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),  -----------------------------------------------  
29. leasing finansowy (PKD 64.91.Z),  ----------------------------------------------------------------------  
30. pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),  ----------------------------------------------  
31. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),  ------------------  
32. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),  -------------------------------------------  
33. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),  
34. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych (PKD 72.19.Z),  ----------------------------------------------------------------------------  
35. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),  ---------------------  
36. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).  ----------------------------------------------------------------------  
§7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.257.777,- (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt siedem 
tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:  -------------------------------  

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A oznaczonych numerami od A-0.000.001 do A-
1.000.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,  --------------------------------  

b) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B oznaczonych numerami od B-
0.000.001 do B-1.500.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,  

c) 620.000 (sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oznaczonych numerami od C-
000.001 do C-620.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----------------  

d) 292.000 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii D oznaczonych 
numerami D-000.001 do D-292.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,   
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e) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami E-
000.001 do E-420.000, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda, -----------------  

f) 425.777 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) 
akcji serii G oznaczonych numerami od G-000.001 do G-425.777, o wartości 
nominalnej 1,- (jeden) złoty każda. --------------------------------------------------------------  

2. Akcje serii A, C, D, E, G oraz akcje serii B o numerach od B-0.000.001 do B-0.130.712 
są akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii B o numerach od B-0.130.713 do B-
1.500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda 
z tych akcji daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.  -------------------------  

3. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym i / lub niepieniężnym ------------  
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze 

podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.  ----------------------------------------------  
5. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Zamiana akcji na 

okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.  --------------------------------------------------  
6. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 

zakładowego Spółki o łączna kwotę nie większą niż 2.340.000,00 (dwa miliony trzysta 
czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 2.340.000 (dwa miliony trzysta 
czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 
złoty każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:  --------------------------  

a. upoważnienie określone w niniejszym §7 ust 6 i ust 7 Statutu Spółki, zostaje 
udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 
Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla 
Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji 
emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego.;  -------------------------  

b. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 
niniejszym §7 ust 6 i ust 7 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego 
Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu 
w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej 
Spółki;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w 
całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady 
Nadzorczej;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

d. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.  ------------------------  
7. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z 

pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w 
ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie 
realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:  ------------------------------------------  

a. Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: 
(i) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub 
sposób jej ustalenia, (iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji 
prywatnej (iv) osoby, którym akcje mają być zaoferowane; ------------------------------  

b. Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) 
powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 6 lit c) powyżej, przy 
czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały;  -----  

c. Uchwały Zarządu, o których mowa w §7 ust. 6 Statutu Spółki, wymagają formy 
aktu notarialnego. -----------------------------------------------------------------------------------  

8. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału 
zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 3.190.000,00 (trzy miliony sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.190.000 (trzy miliony sto 
dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) 
złoty każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach: ---------------------------  
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a. upoważnienie określone w niniejszym §7 ust. 8 i ust. 9 Statutu Spółki, zostaje 
udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 
Sądowym zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu upoważnienia dla 
Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia Akcjonariuszy, w 
całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przez Spółkę w granicach 
kapitału docelowego;------------------  

b. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w 
niniejszym §7 ust. 8 i ust. 9 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego 
Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwały Zarządu 
w sprawach ustalenia ceny emisyjnej nie wymagają zgody Rady Nadzorczej 
Spółki;----------------------------------------------------------------------- 

c. Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, 
w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady 
Nadzorczej;-------------------------------------------- 

d. Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne. ----------------- 
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego z 

pozbawieniem Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w 
ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego będzie 
realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:----------  
a. Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (i) 
liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach Kapitału Docelowego oraz (ii) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia,  
(iii) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (iv) osoby, którym 
akcje mają być zaoferowane; -------------------------------------------------------------------------  

b. Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w lit. a) 
powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód, o których mowa w ust. 8 lit. c) powyżej, przy 
czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy uchwały; -----------  

c. uchwały Zarządu, o których mowa w §7 ust. 8 Statutu Spółki, wymagają formy aktu 
notarialnego. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 7a. 
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 PLN (słownie: 

pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) 
akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden tysiąc) złotych 
każda ("Akcje Serii F"). -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii 
F posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A. oraz emisji obligacji 
zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w 
odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji 
zamiennych na akcje serii F oraz zmiany statutu Spółki ("Obligacje Zamienne"). -----------  

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F będą wyłącznie posiadacze Obligacji Zamiennych, 
o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  

4. Prawo do objęcia Akcji Serii F w drodze zamiany Obligacji Zamiennych może zostać 
zrealizowane w okresie od dnia emisji Obligacji do dnia przypadającego na 3 miesiące 
przed dniem wykupu Obligacji określonym w Warunkach Emisji. -------------------------------  

§8. 
1. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez Założyciela i w całości opłacone wkładem 

pieniężnym.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Akcje są zbywalne bez ograniczeń.  --------------------------------------------------------------------  

§9. 
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1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji może nastąpić przy zachowaniu przepisów 
o obniżeniu kapitału zakładowego. Za akcje umorzone mogą być wydawane świadectwa 
użytkowe. Warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.  -------------  

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa, zmiana przedmiotu działalności spółki 
może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych akcjonariuszy, którzy nie godzą się 
na taką zmianę.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.  ------------------------------------  
§10. 

Organami Spółki są:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Walne Zgromadzenie;  -------------------------------------------------------------------------------------  
2. Rada Nadzorcza;  -------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Zarząd.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§11. 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.  ----------------------------------------------------------------  
2. Do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w 

terminie określonym w kodeksie spółek handlowych, oraz do zwołania Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia uprawniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo.  -----  

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  --------------------  
§12. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  ---------------------------------------------------------  
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,  ----------------------------------------------  
2. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,  
3. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,  ---------------------------------------  
4. określanie sposobu podziału zysku lub pokrycia strat,  --------------------------------------------  
5. zmiana statutu Spółki,  -------------------------------------------------------------------------------------  
6. uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,  -----------------------------------------------  
7. połączenie spółek, przekształcenie lub podział Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja,  --------  
8. wybór i odwołanie likwidatorów Spółki,  ----------------------------------------------------------------  
9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja papierów 

wartościowych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub 
objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warrantów subskrypcyjnych),  ------------------  

10. określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do 
dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),  -----------------------------------------------  

11. nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub 
osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co 
najmniej trzech lat,  -----------------------------------------------------------------------------------------  

12. udzielenie upoważnienia do nabywania własnych akcji,  ------------------------------------------  
13. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd 

lub akcjonariuszy.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
14. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.  -----------------------------------------  

§ 13. 
Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 
prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 14. 
1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez 

swoich pełnomocników.  -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość 

reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią 
inaczej.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek 
handlowych nie stanowią inaczej.  ----------------------------------------------------------------------  
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4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o 
uchwalony  przez siebie Regulamin.  -------------------------------------------------------------------  

§ 15. 
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków. O liczebności 

Rady Nadzorczej w danej kadencji decyduje Walne Zgromadzenie.  --------------------------  
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.  ----------------------  
3. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.  -------------------------------------------------  
4. Co najmniej dwóch z pięciu, przy pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, albo trzech z 

siedmiu lub dziewięciu członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie 
niezależni.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od 
jakichkolwiek powiązań, mogących istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego 
członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest 
w jakikolwiek sposób gospodarczo ani rodzinnie powiązana ze Spółką, jej 
akcjonariuszami, jej pracownikami, podmiotami powiązanymi ze Spółką lub ich 
pracownikami, jak i nie posiadającą żadnych powiązań z przedsiębiorcami 
prowadzącymi działalność konkurencyjną, ich pracownikami, podmiotami powiązanymi z 
takimi przedsiębiorcami lub z ich pracownikami, a także nie jest pracownikiem firmy 
dokonującej badania sprawozdania finansowego Spółki.  -----------------------------------------  

6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o 
spełnieniu warunków określonych w ust. 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w 
przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie.  -------------------------------  

7. Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie 
Rady Nadzorczej spośród siebie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. ------  

8. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony  
przez Walne Zgromadzenie Regulamin.  --------------------------------------------------------------  

§16. 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, lub w razie jego 

nieobecności Wiceprzewodniczący, za wyjątkiem Posiedzenia, na którym ma zostać 
wyłoniony Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. W takim przypadku 
Posiedzenie może zwołać każdy z członków Rady Nadzorczej.  --------------------------------  

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 
równej ilości głosów, przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w razie 
jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  ----------------------------  

3. Do ważności posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich 
członków Rady oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy jej członków, w tym 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  ----------------------------------------------------  

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój 
głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.  --------------------------  

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym (obiegowym) lub 
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  ----------  

§17. 
Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi w kodeksie spółek 
handlowych, należy:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
1. ocena sprawozdań, o których mowa w §12 ust.1 Statutu, w zakresie ich zgodności z 

księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu 
dotyczących podziału zysków albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu 
Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,  -----------------  

2. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,  ------------------------------  
3. zatwierdzenie planu finansowego Spółki,  -------------------------------------------------------------  
4. ustalanie liczby członków Zarządu,  --------------------------------------------------------------------  
5. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,  -------------------------  
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz 

ustalanie zasad i wysokości ich wynagrodzenia,  ---------------------------------------------------  
7. uchwalenie regulaminu pracy Zarządu,  ---------------------------------------------------------------  



15 

 

8. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków będących przedmiotem obrad Walnego 
Zgromadzenia,  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

9. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,  --  
§18. 

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę 
wobec sądów, władz i osób trzecich, we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych przepisami 
prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
lub Rady Nadzorczej.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

§19. 
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych i odwoływanych 

przez Radę Nadzorczą.  -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.  -------------------------------------------------------------  
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń. 

Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani.  ----------------------------------------  
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  --------------------------------------------  
5. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony  przez Radę 

Nadzorczą Regulamin.  ------------------------------------------------------------------------------------  
6. Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący ustala liczbę członków 

Zarządu.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. W imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy z członkami Zarządu podpisywane są 

przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na podstawie uchwał Rady Nadzorczej. W 
tym samym trybie dokonywane są, w imieniu Spółki, inne czynności związane ze 
stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.  ------------------------  

8. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań, 
dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować 
będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. -----  

§20. 
Do składania oświadczeń i reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu 
działający samodzielnie, dwóch Członków Zarządu (innych niż Prezes) działających łącznie 
lub jeden Członek Zarządu (inny niż Prezes) działający łącznie z Prokurentem.  -----------------  

§21. 
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.”.” ----------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie, przy 
czym: ważne głosy oddano z 1.632.983 (jednego miliona sześciuset trzydziestu dwóch 
tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 38,35% kapitału 
zakładowego, łączna liczba ważnych głosów to 3.002.270, głosów „za” oddano 3.002.270, 
głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------- 
  

 


