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Treśd uchwał 

podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

RUNICOM S.A. 

w dniu 23 czerwca 2014 roku 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało w głosowaniu tajnym Joannę Zielioską na 

Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia łączną liczbą 3.819.588 ważnych głosów 

„za”, z 3.115.700 akcji, które stanowią 88,95 % w kapitale zakładowym Spółki z 3.502.704 ogólnej 

liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 

3.819.588. 

Uchwała nr 2 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał, 

4. przyjęcie porządku obrad, 

5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji 

skrutacyjnej, 

6. wybór komisji skrutacyjnej, 

7. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 

8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz 

upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem 

prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru, 

9. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 

3.819.588 ważnych głosów „za”, z 3.115.700 akcji, które stanowią 88,95 % w kapitale zakładowym 

Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna 

liczba ważnych głosów - 3.819.588, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. 
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Przewodnicząca oświadczyła, że wobec małej ilości obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za 

zgodą Zgromadzenia odstępuje od pkt. 5. i pkt. 6. porządku obrad dotyczących komisji skrutacyjnej. 

Uchwała nr 3 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, 

co następuje: 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylid w całości §4c Statutu Spółki o brzmieniu: 

„1. Określa się wartośd nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na 

kwotę nie wyższą niż 73.548,20 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące piędset czterdzieści osiem 

złotych i dwadzieścia groszy). 

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na 

okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 złotych (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja, w 

liczbie nie większej niż 367.741 (słownie: trzysta sześddziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści 

jeden). 

3. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji emitowanych na podstawie uchwały 

nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 marca 2012 roku. 

4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1 jest przyznanie prawa do 

objęcia akcji serii I posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii I, emitowanych na podstawie 

uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 marca 2012 roku. 

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje Serii I spółki, o 

których mowa w ust. 4. 

6. Prawo objęcia akcji serii I może byd wykonane nie później niż do dnia 30 września 2013 roku.” 

§2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają rejestracji przez 

właściwy sąd rejestrowy.” 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 

3.819.588 ważnych głosów „za”, z 3.115.700 akcji, które stanowią 88,95 % w kapitale zakładowym 

Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna 

liczba ważnych głosów - 3.819.588, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. 
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Uchwała nr 4 

w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do 

dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 §1 oraz art. 444 Kodeksu spółek 

handlowych, uchwala, co następuje: 

§1. 

W Statucie Spółki dodaje się § 4e o brzmieniu następującym: 

„ §4e 

1. W terminie do dnia 22 czerwca 2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.254.056,00 zł (pięd milionów dwieście pięddziesiąt cztery 

tysiące pięddziesiąt sześd złotych) (kapitał docelowy). 

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeo 

kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji zwykłych na okaziciela, dokonywanych w 

ramach ofert prywatnych. 

3. Zarząd może wydad akcje w zamian za wkłady pieniężne, w tym poprzez potrącenie wierzytelności. -  

4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga 

uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną 

akcji, przy czym cena emisyjna nie może byd niższa niż wartośd nominalna. 

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyd prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia 

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” 

§2. 

Umotywowanie 

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma 

umożliwid szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem 

przyczynid się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. 
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§3. 

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. oraz dematerializację 

1.  Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 

5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 

1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

a. ubieganie się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 

183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

b. złożenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego 

przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

c. dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z poźn. zm.). 

2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia 

akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez 

spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

b.  złożenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego 

przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

c.  podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie 

dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności 

do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, 

dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW. 

§4. 

Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
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zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w 

związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i 

wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na 

podjęcie wszelkich niezbędnych działao faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji 

wyemitowanych w ramach kapitału docelowego notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu 

(rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

§5. 

Upoważnienia dla Zarządu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich 

niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym w szczególności do: 

1. złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomieo do Komisji Nadzoru Finansowego oraz 

podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu zatwierdzenia przez 

Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, 

2. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i 

wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

3. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu przeniesienia akcji 

wyemitowanych w ramach kapitału docelowego notowanych w Alternatywnym Systemie 

Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 13 poz. 1539 z późn. zm.). 

§6. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu 

Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 

§7. 

Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej 

ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.” 
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Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia 

ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do uchwały, stanowiący jednocześnie załącznik do aktu. 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 

3.819.588 ważnych głosów „za”, z 3.115.700 akcji, które stanowią 88,95 % w kapitale zakładowym 

Spółki z 3.502.704 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”; łączna 

liczba ważnych głosów - 3.819.588, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. 

 


