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Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. 

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. niniejszym 

uchwala co następuje: 

§ 1  

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią 

Katarzynę Kopycińską. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 9.302.687 (dziewięciu milionów trzystu dwóch 

tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 93,03% (dziewięćdziesiąt 

trzy całe i trzy setne procenta)  kapitału zakładowego. Oddano 9.302.687 (dziewięć milionów 

trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.302.687 

(dziewięć milionów trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

 

 

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2014 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu 

wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

przekazanym do wiadomości publicznej przez spółkę raportem bieżącym nr 14/2014 z dnia 

04 czerwca 2014 roku. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.302.687 (dziewięciu milionów trzystu dwóch 

tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 93,03% (dziewięćdziesiąt 
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trzy całe i trzy setne procenta)  kapitału zakładowego. Oddano 9.302.687 (dziewięć milionów 

trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.302.687 

(dziewięć milionów trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

 

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2014 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. 

oraz sprawozdania z działalności za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o 

rachunkowości, uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r., grupy kapitałowej Grupa 

Exorigo-Upos S.A., Walne Zgromadzenie zatwierdza: 

1. Skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos 

S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 r. 

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. 

za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 r., składające się z: 

1) wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

2) skonsolidowanego bilansu, wykazującego na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie 

aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 54.980,9 tysięcy  zł (pięćdziesiąt 

cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt całych i dziewięć dziesiątych tysiąca 

złotych), 

3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat, wykazującego na dzień 31 grudnia 

2013 r. zysk netto w kwocie 10.634,8 tysięcy zł (dziesięć milionów sześćset 

trzydzieści cztery całe i osiem dziesiątych tysiąca złotych), 

4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego na dzień 

31 grudnia 2013 r. jego stan w wysokości 29.890,7 tysięcy zł (dwadzieścia 

dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt  całych i siedem dziesiątych tysiąca 

złotych), 

5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego na dzień 31 
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grudnia 2013 r. środki pieniężne w wysokości 5.296,0 tysięcy zł (pięć milionów 

dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 

6) dodatkowych informacji i objaśnień. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.302.687 (dziewięciu milionów trzystu dwóch 

tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 93,03% (dziewięćdziesiąt 

trzy całe i trzy setne procenta)  kapitału zakładowego. Oddano 9.302.687 (dziewięć milionów 

trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.302.687 

(dziewięć milionów trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

 

Uchwała nr 4  z dnia 30 czerwca 2014 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. 

w sprawie zmian w statucie Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. podejmuje 

uchwałę o następującej treści: 

§  1 

1. § 4 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji na okaziciela 

serii A o numerach od 0.000.001 do 9.002.214, o wartości nominalnej 7,38 złotych 

(siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja.” 

2. § 4 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: 

„3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte przez założycieli Spółki jako akcje imienne i 

zostały pokryte przez nich wkładami niepieniężnymi (aportami) w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki.” 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisu do właściwego 

rejestru przez sąd rejestrowy. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.302.687 (dziewięciu milionów trzystu dwóch 

tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 93,03% (dziewięćdziesiąt 

trzy całe i trzy setne procenta)  kapitału zakładowego. Oddano 9.302.687 (dziewięć milionów 

trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.302.687 

(dziewięć milionów trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

 

Uchwała Nr 5 z dnia 30 czerwca 2014 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo-Upos S.A. 

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A spółki do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializacji 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos Spółka Akcyjna niniejszym 

postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych mających na celu wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą 

NewConnect w sumie 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście) akcji 

zwykłych na okaziciela serii A Spółki o numerach od 0.000.001 (jeden) do 9.002.214 

(dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście), o wartości nominalnej 7,38 złotych 

(siedem złotych trzydzieści osiem groszy) każda akcja, podzielonych na odcinki zbiorowe 

akcji serii A o numerach: 

1) od 0.000.001 (jeden) do 0.189.442 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta 

czterdzieści dwa), 

2) od 0.189.443 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) do 

8.521.890 (osiem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt), 
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3) od 8.521.891 (osiem milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt jeden) do 8.822.093 (osiem milionów osiemset dwadzieścia dwa 

tysiące dziewięćdziesiąt trzy), 

4) od 8.822.094 (osiem milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt 

cztery) do 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące dwieście czternaście). 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do 

dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji postanowień § 1 

niniejszej Uchwały, związanych z ubieganiem się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A 

Spółki o numerach od 0.000.001 (jeden) do 9.002.214 (dziewięć milionów dwa tysiące 

dwieście czternaście) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynku „NewConnect” i ich dematerializacji  

w rozumieniu przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

„Ustawa”), a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. w Warszawie umowy/umów o rejestrację akcji serii A w depozycie papierów 

wartościowych w celu ich dematerializacji. 

§ 3  

1. Warunkiem podjęcia działań oraz złożenia odpowiednich wniosków spraw wskazanych 

w § 1 i § 2 niniejszej Uchwały jest: 

1) dokonanie zamiany wszystkich akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii 

A zgodnie z postanowieniami statutu Spółki i wydanie przez Zarząd akcjonariuszom 

odcinków akcji na okaziciela serii A w miejsce odcinków akcji imiennych serii A; 

2) złożenie przez akcjonariuszy Spółki odcinków zbiorowych akcji na okaziciela serii 

A do depozytu Spółki w terminie wyznaczonym przez Zarząd. 

2. Akcjonariusze składający odcinki zbiorowe akcji serii A do depozytu Spółki wyrażają 

jednocześnie zgodę na przekazanie tych akcji do wskazanego biura maklerskiego, za 

pośrednictwem którego przeprowadzona zostanie procedura ich dematerializacji w 

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 9.302.687 (dziewięciu milionów trzystu dwóch 
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tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu) akcji, które stanowią 93,03% (dziewięćdziesiąt 

trzy całe i trzy setne procenta)  kapitału zakładowego. Oddano 9.302.687 (dziewięć milionów 

trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, z czego 9.302.687 

(dziewięć milionów trzysta dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów „za”, przy 

braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.  

 


