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Treść Uchwał podjętych przez 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

 Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 
w dniu 07 lipca 2014 roku. 

 
 

Uchwała nr 1 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

 z dnia 07 lipca  2014 roku odbytego w siedzibie Spółki  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana  Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. 
 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 
  
 

Uchwała nr 2 
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 
z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 
 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji 

Skrutacyjnej. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 

 

Uchwała nr 3 
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  
z dnia 07 lipca  2014 roku odbytego w siedzibie Spółki  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Izabela 
Tyborska, Danuta Wruck, Wiesław Czarnecki. 

 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 
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Uchwała nr 4 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego uprzednio w 

wyborach uzupełniających przez Radę Nadzorczą. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu § 5 , § 17 ust. 3 oraz dodania § 17 ust. 4 Statutu Spółki  

oraz  zmiany § 24 ust. 2 pkt  8 ) Statutu Spółki. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  

Statutu Spółki. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu § 6 ust. 2 lit. h)  Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i 

ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zapisu § 3  ust. 2 , ust. 4 i ust. 5,  §  5 ust. 4 lit. a  i  lit. b 

Uchwały nr 5 NWZA z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla 
Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki. 

11. Wolne wnioski i dyskusja. 
12. Zamknięcie obrad. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 
 

 

Uchwała nr 5 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki 
 w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej wybranego uprzednio w wyborach 

uzupełniających przez Radę Nadzorczą. 

 
Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie § 20 ust. 2 oraz ust. 5 Statutu postanawia dokonać wyboru 
członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Małgorzaty Lewińskiej, wybranej uprzednio do składu Rady 
Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2014 z dnia 28 kwietnia 2014r. (wybór 
uzupełniający do składu Rady Nadzorczej). 
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Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 
 

Uchwała nr 6 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki  
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki. 

 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 5  Statutu Spółki o następującym 
brzmieniu :  

 
„Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 
1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych 

PKD 02.10.Z 
2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z 
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z 
4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2 
5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i 

kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1 
6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1 
7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2 
8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z 
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25 
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z 
11.    Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1 
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2 
13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 
14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z 
15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 
16.   Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1 
17. Działalność     związaną     ze     zbieraniem,     przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, 

odzysk surowców PKD 38 
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 

odpadami PKD 39 
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41 
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42 
21.   Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43 
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z 
23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46 
24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47 
25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49 
26. Transport wodny PKD 50 
27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2 
28. Finansowa  działalność  usługowa,  z wyłączeniem  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 

64 
29. Pozostałe    doradztwo    w    zakresie    prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 

70.22.Z 
30.   Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1 



                                                            NAVIMOR-INVEST S.A.                                             
                                                                 

4 
 

31. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2 
32. Wynajem  i  dzierżawa pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz dóbr materialnych PKD 77.3 
33. Pozostała   działalność   wspomagająca   prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 82.99.Z 
34. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2.” 
 

poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowej treści paragrafu w następującym 
brzmieniu: 
 

„Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD): 
1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wykluczeniem pozyskiwana produktów leśnych 

PKD 02.10.Z 
2. Pozyskiwanie drewna PKD 02.20.Z 
3. Działalność usługowa związana z leśnictwem PKD 02.40.Z 
4. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD 16.2 
5. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i 

kauczuku syntetycznego w formach podstawowych PKD 20.1 
6. Produkcja wyrobów z gumy PKD 22.1 
7. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych PKD 22.2 
8. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalowych, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych PKD 23.99.Z 
9. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25 
10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z 
11.    Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1 
12. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2 
13. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 
14. Naprawa i konserwacja statków i łodzi PKD 33.15.Z 
15. Instalowanie maszyn przemysłowych sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 
16.   Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną PKD 35.1 
17. Działalność     związaną     ze     zbieraniem,     przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, 

odzysk surowców PKD 38 
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 

odpadami PKD 39 
19. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41 
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42 
21.   Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43 
22. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.20.Z 
23. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46 
24. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi PKD 47 
25. Transport lądowy oraz transport rurociągowy PKD 49 
26. Transport wodny PKD 50 
27. Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2 
28. Finansowa  działalność  usługowa,  z wyłączeniem  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 

64 
29.   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68 
30. Pozostałe    doradztwo    w    zakresie    prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 

70.22.Z 
31.   Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1 
32. Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2 
33. Wynajem  i  dzierżawa pozostałych  maszyn,  urządzeń  oraz dóbr materialnych PKD 77.3 
34. Pozostała   działalność   wspomagająca   prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana PKD 82.99.Z 
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35. Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95.2.” 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 
 

Uchwała nr 7 
 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki  
w sprawie zmiany § 17 ust. 3 Statutu Spółki  

 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 17 ust.3  Statutu Spółki o następującym 
brzmieniu: 
 

 „3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości,  użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.” 

poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 17 ust.3   Statutu Spółki o treści: 
 

 „3. Zarządowi przysługuje uprawnienie do nabywania i zbywania nieruchomości,  użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości,  w ramach:  

 a) jednej transakcji, której wartość nie przekracza  kwoty 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden 
milion 00/100).  

 b) dwóch lub więcej transakcji, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5.000.000,00 złotych 
(słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku obrotowym.  

 Powyżej kwot wskazanych w zdaniach poprzednich, Zarządowi przysługuje uprawnienie do 
nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości po 
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.” 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 

 

Uchwała nr 8 
 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki  
w sprawie dodania do § 17 Statutu Spółki ustępu 4.  

 

 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać do dotychczasowej treści §17 Statutu Spółki nowy 
ustęp 4  o treści: 
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 „4. Zarządowi przysługuje uprawnienie do wydzierżawienia i obciążenia nieruchomości, po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej.” 

 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 

Uchwała nr 9 
 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki  
w sprawie zmiany §24 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki. 

 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §24 ust.2 pkt 8) Statutu Spółki o następującym 
brzmieniu : 

„8)  wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości oraz wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana 
zgoda Walnego Zgromadzenia,” 

  
 poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego § 24 ust.2 pkt 8)  Statutu Spółki o treści: 

        „8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, w ramach jednej transakcji, której wartość przekracza  kwotę 1.000.000,00 złotych 
(słownie: jeden milion 00/100), ponadto w ramach dwóch lub więcej transakcji, których łączna 
wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów 00/100) w danym roku 
obrotowym,  a także wyrażenie zgody na wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym 
zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia,”. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego. 
 

Uchwała nr 10 

 
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  
z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki  

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  Statutu Spółki. 
 

Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek  handlowych, upoważnia Radę 
Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu uchwalone 
zgodnie z Uchwałą  Nr 5 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia,  polegające na zmianie § 5, § 17 ust.3  
oraz dodaniu § 17 ust. 4 Statutu Spółki  oraz  zmianie § 24 ust. 2 pkt  8 ) Statutu Spółki. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego.  
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Uchwała nr 11 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.  

z dnia 07 lipca  2014 roku odbytego w siedzibie Spółki 
w sprawie zmian § 6 ust. 2 lit. h Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego 

Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki  

 
1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 2 lit. h Regulaminu 
 
Rady Nadzorczej Spółki, o następującym brzmieniu: 
 
„h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 

nieruchomości oraz wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym zakresie nie jest wymagana 
zgoda Walnego Zgromadzenia”, 

 poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego zapisu o następującym brzmieniu:  

„h) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w 
nieruchomości, w ramach jednej transakcji, której wartość przekracza  kwotę 1.000.000,00 złotych ( 
słownie: jeden milion 00/100 ), ponadto w ramach dwóch lub więcej transakcji, których łączna 
wartość przekracza kwotę 5.000.000,00 złotych ( słownie: pięć milionów 00/100 ) w danym roku 
obrotowym,  a także wyrażenie zgody na wydzierżawienie i obciążenie nieruchomości. W tym 
zakresie nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia”, 

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć i zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady 
Nadzorczej Spółki, obejmujący  zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.   

3. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego.  
 
 

Uchwała nr 12 

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.  

z dnia 07 lipca 2014 roku odbytego w siedzibie Spółki 
w sprawie w sprawie zmiany zapisu § 3  ust. 2  i ust. 5,  §  5 ust. 4 lit. a  i  lit. b  Uchwały nr 5 NWZA z 

dnia 14 marca 2013r. w sprawie  przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz 
kluczowych pracowników Spółki. 

 
1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany § 3  ust. 2, ust.4  i ust. 5,  §  5 ust. 4 lit. a  

i  lit. b  Uchwały nr 5 NWZA z dnia 14 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu 
motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, o następującym 
brzmieniu: 



                                                            NAVIMOR-INVEST S.A.                                             
                                                                 

8 
 

 
1)  „§ 3  ust. 2 
 
 
Parametry (warunki progowe) decydujące o powstaniu po stronie Uczestników Programu prawa do 
objęcia akcji premiowych („Akcje”) i zrealizowania uprawnień określonych w Programie to:  
a) osiągnięcie określonego rocznego zysku netto Spółki, skorygowanego o negatywne skutki 
rozliczenia Programu, po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez WZA Spółki („Zysk”); 
b) osiągnięcie określonego poziomu przychodów ze sprzedaży usług (produktów) przez Spółkę dla 
danego Roku Realizacji Programu. 
Wartości, o których mowa powyżej, zostały określone w § 5.” 

 

2) „§ 3 ust.4  
Brak realizacji wartości progowych dla co najmniej jednego warunku progowego oznacza brak 
możliwości realizacji w całości Programu w danym Roku Realizacji Programu, tzn. 

a) jeśli nie zostanie osiągnięta wartość skorygowanego Zysku oraz  

b) nie zostanie osiągnięty założony poziom przychodów dla Spółki, 
wówczas nie zostanie zrealizowany Program i nie powstanie po stronie Uczestników Programu 
prawo do objęcia 100% (sto procent) Akcji. W takim przypadku Uczestnicy Programu uzyskają 
uprawnienia do objęcia Akcji na zasadach opisanych poniżej.” 
 

3) „§ 3  ust. 5 

 Wagi dla poszczególnych parametrów oznaczają, iż Uczestnikom Programu przysługuje prawo do 
objęcia takiego udziału Akcji (wyrażonego wielkością procentową), jaki wynika ze zsumowania wag 
przypisanych tym parametrom, które zostały zrealizowane w danym Roku Realizacji Programu, np. w 
przypadku gdy nie będzie zrealizowany warunek Zysku netto, a osiągnięty zostanie wymagany 
poziom i przychodów to Uczestnikom Programu przysługuje prawo do objęcia 40 % Akcji.” 

4) „§ 5  ust. 4 

Warunki dodatkowe: 

 Warunkiem emisji Akcji (w zamian za warranty subskrypcyjne) w ilości 400.000 Akcji jest spełnienie 
się w 100 % warunków określonych powyżej. Program przewiduje przyznanie połowy tej ilości za 
wyniki osiągnięte w pierwszym Roku Realizacji Programu oraz połowy za wyniki w drugim Roku 
Realizacji Programu stosownie do wag określonych powyżej po zbadaniu sprawozdań za te lata przez 
biegłego rewidenta oraz ich zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż: 

a) 100% (200.000 Akcji) za 2013 rok (pierwszy Rok Realizacji Programu) zostanie przyznane po 
spełnieniu warunków: (i) osiągnięcia przychodów na poziomie co najmniej 100.000.000,00 złotych i 
(ii) Zysku na poziomie 2.300.000,00 złotych; 
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  (i) Uzyskanie odpowiednio do 10% gorszych wyników (tj. kwoty Zysku i 
wysokości przychodów) stosownie do wag spowoduje zmniejszenie ilości 
wyemitowanych Akcji odpowiednio do 90% (tj. 180.000 Akcji); 

  (ii) Uzyskanie odpowiednio lepszych (o co najmniej 10 %) wyników (tj. kwoty 
Zysku i wysokości przychodów) stosownie do wag spowoduje zwiększenie ilości 
wyemitowanych akcji odpowiednio do 130% (260.000 Akcji);  

b) w drugim Roku Realizacji programu 100% (200.000 Akcji) zostanie przyznane po spełnieniu 
warunków: (i) osiągnięcia przychodów na poziomie nie niższym niż 120.000.000,00 złotych  i (ii) Zysku 
w kwocie co najmniej 3.300.000,00 złotych;  

  (i) Uzyskanie odpowiednio do 10%, gorszych wyników (tj. kwoty Zysku i 
wysokości przychodów) stosownie do wag spowoduje zmniejszenie ilości 
wyemitowanych akcji odpowiednio do 90% (tj. 180.000 Akcji), zaś  

  (ii) Uzyskanie odpowiednio lepszych (o co najmniej 10 %) wyników (tj. kwoty 
Zysku i wysokości przychodów) stosownie do wag spowoduje zwiększenie ilości 
wyemitowanych akcji odpowiednio do 130% (260.000 Akcji).” 

 
poprzez jego uchylenie i wprowadzenie w to miejsce nowego zapisu o następującym brzmieniu: 
 
1) § 3  ust. 2:  
„2. Parametry (warunki progowe) decydujące o powstaniu po stronie Uczestników Programu prawa 
do objęcia akcji premiowych („Akcje”) i zrealizowania uprawnień określonych w Programie to:  
a)          osiągnięcie określonego rocznego zysku netto Spółki, skorygowanego o negatywne skutki 
rozliczenia Programu, po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez WZA Spółki („Zysk”) i  
b)          osiągnięcie określonego poziomu przychodów ze sprzedaży usług (produktów) przez Spółkę 
dla danego Roku Realizacji Programu.  
Wartości, o których mowa powyżej, zostały określone w § 5.”  
2) § 3 ust.4:  
„4.Brak realizacji wartości progowych dla któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków 
progowych oznacza brak możliwości realizacji w całości Programu w danym roku realizacji programu, 
tzn.  
a) jeśli nie zostanie osiągnięta wartość skorygowanego Zysku i  
b) nie zostanie osiągnięty założony poziom przychodów dla Spółki  
wówczas nie zostanie zrealizowany Program w całości i nie powstanie po stronie Uczestników 
Programu prawo do objęcia 100% (sto procent) Akcji. W takim przypadku Uczestnicy Programu 
uzyskają uprawnienia do objęcia Akcji na zasadach opisanych poniżej.”  
3) wykreśla się § 3  ust. 5:  
4) § 5  ust. 4:  
„4. Warunki dodatkowe i szczególne:  
Warunkiem emisji Akcji (w zamian za warranty subskrypcyjne) w ilości 400.000 Akcji jest spełnienie 
się w 100 % warunków określonych powyżej. Program przewiduje przyznanie połowy tej ilości za 
wyniki osiągnięte w pierwszym Roku Realizacji Programu oraz połowy za wyniki w drugim Roku 
Realizacji Programu stosownie do wag określonych powyżej po zbadaniu sprawozdań za te lata przez 
biegłego rewidenta oraz ich zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż w każdym Roku Realizacji 
Programu:  
(i) Uzyskanie odpowiednio do 10% gorszych wyników (tj. kwoty Zysku i wysokości przychodów) 
stosownie do wag spowoduje zmniejszenie ilości wyemitowanych Akcji odpowiednio do 90% 
poszczególnych wag;  
(ii) Uzyskanie odpowiednio do 20% gorszych wyników (tj. kwoty Zysku i wysokości przychodów) 
stosownie do wag spowoduje zmniejszenie ilości wyemitowanych Akcji odpowiednio do 80% 
poszczególnych wag;  
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(iii) Uzyskanie odpowiednio do 30% gorszych wyników (tj. kwoty Zysku i wysokości przychodów) 
stosownie do wag spowoduje zmniejszenie ilości wyemitowanych Akcji odpowiednio do 70% 
poszczególnych wag;  
(iv) Uzyskanie odpowiednio lepszych (o co najmniej 10 %) wyników  (tj. kwoty Zysku i wysokości 
przychodów) stosownie do wag   spowoduje zwiększenie ilości wyemitowanych akcji odpowiednio do 
130% poszczególnych wag.” 
 
 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym  5 301 295 głosami „za”  przy braku głosów 
przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie 5 301 295  
ważnych głosów z  5 301 295 akcji, co stanowi  95,04 % kapitału zakładowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


