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Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie  
powołania Przewodniczącego Zgromadzenia. 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Artura Drzymały na 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------    

§ 2 
Uchwała została powzięta z chwilą powzięcia.----------------------------------------------------   
 
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -------------------------------------------  
- ogółem głosów – 5.317.636 (ważne głosy oddano z 5.317.636 akcji, gdzie 1 akcja = 
1 głos), co odpowiada 63,30% kapitału zakładowego, -----------------------------------------  
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 5.317.636, -----------------------------------------------------------  
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, ---------------------------------------------------------------  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ------------------------------------------------------------------  
- głosów nieważnych – 0. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. --------------------------------------  
 

Przewodniczący poinformował, że podczas obrad w dniu dzisiejszym Zgromadzenie 
zajmie się punktami 6-11 przyjętego porządku obrad. ------------------------------------------  
Przewodniczący stwierdza, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania 
wiążących uchwał w dniu dzisiejszym. -------------------------------------------------------------   
 
§5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad dalszymi 
uchwałami, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. --------------------------------------------  

Do punktu 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------  

Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na 
okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa 
poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i ich 
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect. 

§ 1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał 

zakładowy Spółki o kwotę 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych). ------------------  
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w ust. 1 dokonane 

zostanie poprzez emisję 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. --------  

3. Akcje serii C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom 
wskazanym przez Zarząd Spółki. ---------------------------------------------------------------  
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4. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: ---------------  
1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale 
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w 
dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 
1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, 
w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na 
rachunku papierów wartościowych; ---------------------------------------------------  

2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 
wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w 
uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w 
dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te 
zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 
wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. --------  

5. Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi 
przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
akcji serii C. -------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy). ----------------  
7. Spółka zawrze z Inwestorami umowy o objęciu akcji serii C w drodze subskrypcji 

prywatnej w terminie 3 miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały. -------------------  
§ 2 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C 
zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje nowe, 
następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------  

„§ 7. 
[Kapitał zakładowy spółki] 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.240.000,- zł (jeden milion dwieście 
czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na: --------------------------------------------  

a) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, --------------------------------------------------------------------------  

b) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 
każda akcja, --------------------------------------------------------------------------  

c) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”, ------------  

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 6 ab initio otrzymuje nowe 
następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------------  

„Do dnia 31 sierpnia 2017 roku, Zarząd jest upoważniony do dokonania 
jednego lub kliku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie 
wyższą niż 930.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych) poprzez 
emisję nie więcej niż 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na 
okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) – Kapitał 
Docelowy, z wyłączeniem prawa poboru akcji w trybie art.444 kodeksu 
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spółek handlowych i następnych. W takim przypadku Zarząd może emitować 
warranty subskrypcyjne.”. -------------------------------------------------------------------  

§ 3 
1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć w całości przysługujące 
Akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii C. ---------------------------  

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji 
akcji serii C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C 
środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie 
prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów 
oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki stanowiącą załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – 
wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. ----  

§ 4 
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności 
niezbędnych dla realizacji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 
emisji akcji serii C oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie 
zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do: -------------------------  

1) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii C; -----------------------  
2) wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii 

C; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
3) ustalenia terminu subskrypcji prywatnej akcji serii C; --------------------------------  
4) zawarcia umów o objęciu akcji serii C, w trybie subskrypcji prywatnej; ---------  
5) dokonania przydziału akcji serii C; --------------------------------------------------------  
6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału 

zakładowego, -----------------------------------------------------------------------------------  
§ 5 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o 
dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 
2010 r. Nr 211, poz. 1384 z ze zm.). -----------------------------------------------------------  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie 
dematerializacji akcji serii C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi. -----------------------------------------------------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do 
podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały 
do wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 
obrocie instrumentami finansowymi. -----------------------------------------------------------  
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4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do 
podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu 
dokonanie dematerializacji akcji serii C, a w tym do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących 
rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. ------------------------  

§ 6 
Uchwała w chodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z 
mocą obowiązującą od ich rejestracji przez sąd rejestrowy. ----------------------------------  
 
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: ------------------------------------------  
- ogółem głosów – 5.317.636 (ważne głosy oddano z 5.317.636 akcji, gdzie 1 akcja = 
1 głos), co odpowiada 63,30% kapitału zakładowego, -----------------------------------------  
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 3.081.636, -----------------------------------------------------------  
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 2.236.000, ----------------------------------------------------  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ------------------------------------------------------------------  
- głosów nieważnych – 0. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Przewodniczący stwierdza, że Uchwała nr 2 nie została powzięta wobec braku 
wymaganej większości. ---------------------------------------------------------------------------------  
 
Do punktu 7 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie 
scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu 
do podejmowania czynności z tym związanych. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu 
spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, postanawia co następuje: ------------------  

§ 1. 
1. Zmienia się wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej 

jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) na 10,00 
zł (dziesięć złotych) poprzez scalenie akcji Spółki w ten sposób, że sto akcji 
Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) łączą się w jedną akcję o 
wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). W związku z powyższym 
zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki z 12.400.000 (dwanaście 
milionów czterysta tysięcy) na 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące), przy 
zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. ---------------------------  

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i 
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także nie 
wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w 
sposób opisany w ust. 1 powyżej niniejszej uchwały. -------------------------------------  

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według 
stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów 
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wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 
10,00 zł (dziesięć złotych) każda, które w związku z połączeniem akcji Spółki o 
wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich 
miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów 
wartościowych. --------------------------------------------------------------------------------------  

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności 
faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej 
akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 
S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie 
zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z 
akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -------------------------------------------  

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA jako organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu NewConnect o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia 
połączenia (scalenia) akcji Spółki. --------------------------------------------------------------  
Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia 
powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. --------------------------------------------------------------------------------  

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne 
niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych 
posiadanych przez podmiot (Podmiot Uzupełniający) wskazany przez Zarząd, a z 
którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot 
Uzupełniający zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na 
rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie określonym 
w umowie, w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych 
niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości 
nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia niniejszej 
uchwały w sprawie scalenia akcji przez NWZ, zarejestrowania przez sąd 
rejestrowy zmiany Statutu uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Spółki 
w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) oraz wyznaczenia przez Zarząd Spółki 
dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia 
operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ----------------  

7. Akcjonariusze Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobór scaleniowy w 
postaci jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), po 
uwzględnieniu scalenia pozostałych posiadanych przez nich akcji w proporcji 
100:1, staną się uprawnieni do otrzymania w zamian za posiadane przez nich 
akcje stanowiące niedobór scaleniowy jednej akcji Spółki o nowej wartości 
nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia Podmiotu 
Uzupełniającego do otrzymania w zamian za posiadane przez niego akcje, akcji 
o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o 
taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących 
niedoborów scaleniowych i całkowitego scalenia akcji pozostałych akcjonariuszy.  

§ 2 
1. W związku z połączeniem (scalaniem) akcji, o którym mowa w niniejszej 

uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 7 ust. 1 Statutu 
Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: ------------------------  

„§ 7. 
[Kapitał zakładowy spółki] 
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Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.240.000,00 zł (jeden milion 
dwieście czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 124.000 
(sto dwadzieścia cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć 
złotych) każda, w tym: ------------------------------------------------------------------------  

a) 56.000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 
A, ------------------------------------------------------------------------------------------  

b) 28.000 (dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, ------------------------------------------------------------------------------------------  

c) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”. -----  
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym skutki prawne niniejszej 
uchwały wchodzą w życie pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, zgodnie z Uchwałą nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia. --------------  
 
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: ------------------------------------------  
- ogółem głosów – 5.317.636 (ważne głosy oddano z 5.317.636 akcji, gdzie 1 akcja = 
1 głos), co odpowiada 63,30% kapitału zakładowego, -----------------------------------------  
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 0, ----------------------------------------------------------------------  
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 5.317.636, ----------------------------------------------------  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ------------------------------------------------------------------  
- głosów nieważnych – 0. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Przewodniczący stwierdza, że Uchwała nr 3 nie została powzięta wobec oddania 
wszystkich głosów „Przeciw”. -------------------------------------------------------------------------  
 
Do punktu 8 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------  
 
Przewodniczący stwierdził, że wobec nie powzięcia uchwał numer 2-3, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od powzięcia uchwały w sprawie 
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki (wobec bezprzedmiotowości jej 
podejmowania).--------------------------------------------------------------------------------------------       
 
Do punktu 9 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------  

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2014 roku w sprawie 
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać zmian w 
dotychczasowym składzie Rady Nadzorczej Spółki.   ------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. ------------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -------------------------------------------  
- ogółem głosów – 5.317.636 (ważne głosy oddano z 5.317.636 akcji, gdzie 1 akcja = 
1 głos), co odpowiada 63,30% kapitału zakładowego, -----------------------------------------  
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 5.317.636, -----------------------------------------------------------  
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- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, ---------------------------------------------------------------  
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ------------------------------------------------------------------  
- głosów nieważnych – 0. -------------------------------------------------------------------------------  
 
Przewodniczący stwierdza, że  Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami 
„Za”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 


