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Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. z dnia 30 grudnia 2014 roku 

(wznowionym po przerwie) 

 

Zgromadzenie – po kolejnej przerwie zarządzonej uchwałą porządkową 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2014 roku, w sprawie 

ogłoszenia przerwy w obradach, objętą protokołem sporządzonym w tym dniu przez 

czyniącego notariusza, za Rep. A Nr 5565/2014 - otworzyła Izabela Cichocka – wybrana na 

Przewodniczącego Zgromadzenia podczas pierwszej części obrad, która oświadczyła, że w 

dniu dzisiejszym odbywa się w budynku w Warszawie przy ul. Polnej numer 40 w 

Warszawie, trzecia część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego 

w sposób formalny, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, które jest kontynuacją 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku. ----------  

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie 

listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu – III części obrad reprezentowane jest 78,28% (siedemdziesiąt osiem całych i 

dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, tj. 1.120.436 (jeden 

milion sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji uprawniających do takiej 

samej liczby głosów i przypomniała, że do zrealizowania pozostały następujące punkty 

porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------  

2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję nowych akcji serii H.---------------------------------------------------------------------------  

3. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy 

prawa poboru akcji serii H. ----------------------------------------------------------------------------  

4. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H. -----------------------------------  

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -------------------------------------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii 

H do obrotu na rynku NewConnect. ------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -------------------------------------------  

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki.  ----------------------------------------------------------------------------  
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9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję nowych akcji serii I. ----------------------------------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy 

prawa poboru akcji serii I. -----------------------------------------------------------------------------  

11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I. -----------------------------------  

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -------------------------------------------  

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji 

serii I do obrotu na rynku NewConnect. -------------------------------------------------------------  

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------------------  

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki.  ----------------------------------------------------------------------------  

16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z pełnionej funkcji wszystkich członków Rady 

Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wymogi z art. 406
1
 par. 1 oraz art. 406

2 
Kodeksu 

spółek handlowych zostały spełnione. --------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpił do realizacji 

pozostałych do rozpatrzenia po przerwie - powołanych powyżej - punktów porządku obrad: --   

UCHWAŁA NR 1 

/w przedmiocie przyjęcia porządku obrad/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ---------------------------------------------  

Przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty                        

w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Spółki – www.symbio.pl                           

w dniu 21 listopada 2014 roku: ----------------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------  

http://www.symbio.pl/
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4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------  

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję nowych akcji serii H.---------------------------------------------------------------------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy 

prawa poboru akcji serii H. ----------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H. -----------------------------------  

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -------------------------------------------  

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii 

H do obrotu na rynku NewConnect. ------------------------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------------------  

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki.  ----------------------------------------------------------------------------  

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję nowych akcji serii I. ----------------------------------------------------------------------------  

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy 

prawa poboru akcji serii I. -----------------------------------------------------------------------------  

14. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I. -----------------------------------  

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -------------------------------------------  

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji 

serii I do obrotu na rynku NewConnect. -------------------------------------------------------------  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------------------  

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki.  ----------------------------------------------------------------------------  

19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z pełnionej funkcji wszystkich członków Rady 

Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

22. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.  -------------  

25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym to 

jest 1.120.336 głosami „za”, przy 100 głosach „wstrzymujących się” i braku głosów 

„przeciw”, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, tj. 1.120.436 głosów ważnych. -----------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 2 

/w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, na podstawie przepisu art. 431 oraz art. 432 ustawy z dnia 15 września 2000 roku 

Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z póź. zm.), zwanej dalej „Kodeks spółek 

handlowych”, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------   

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.431.323 (słownie: jeden milion 

czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote do kwoty 3.431.323 

(słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote, 

tj. o kwotę 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych w drodze emisji 2.000.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja 

(dalej: „Akcje serii H”); --------------------------------------------------------------------------------  

2. Cena emisyjna Akcji serii H będzie równa 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) za jedną 

Akcję serii H. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Akcje serii H zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. ------------------------------------------------------  

4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014r.  ----------  

5. Emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej 

zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.  ----------------------------------  

6. Oferty objęcia wszystkich Akcji serii H zostaną złożone wyłącznie wskazanym 

poniżej podmiotom we wskazanej liczbie akcji: -----------------------------------------------  

a. CP FIZ zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital 

Partners S.A. – nie mniej niż 1.000.000 i nie więcej niż 2.000.000 Akcji serii H  

b. Jan Sieracki – nie więcej niż 600.000 Akcji serii H ----------------------------------  

c. Piotr Zelman – nie więcej niż 400.000 Akcji serii H ---------------------------------  

7. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii H zostaną zawarte do dnia 16.01.2015 r. W 

tym samym terminie nastąpi wniesienie wkładów na pokrycie Akcji serii H.  ------------  
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8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania 

wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w 

szczególności do:  ----------------------------------------------------------------------------------  

- złożenia ofert objęcia Akcji serii H; -----------------------------------------------------------  

- zawarcia umów objęcia Akcji serii H; ---------------------------------------------------------  

- złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń i wniosków w związku z emisją Akcji 

serii H. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 3 

/w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy 

prawa poboru akcji serii H/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia w całości 

dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H. --  

W tym miejscu Zarząd przedstawił uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji. Zarząd 

zaproponował również cenę bądź sposób ustalenia ceny akcji. --------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 4 

/w sprawie dematerializacji akcji serii H/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii H zgodnie z 

Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 

183, poz. 1538 z późn. zm.). -------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 5 
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/w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki 

do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A./ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów 

wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H – zgodnie z Ustawą o obrocie 

instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z 

późn.zm.). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 6 

/w sprawie wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie 

Akcji serii H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.  ---------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 7 

/w sprawie zmiany Statutu Spółki/ 

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust 1 i 2  Statutu Spółki, które 

otrzymują następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------   

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.431.323 (słownie: trzy miliony czterysta 

trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote i dzieli się na 3.431.323 (słownie: trzy 

miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, ------------------------------------------------------------------  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (słownie: osiemset 

siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii 

A, o nr od 01 do 873.694 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja 

oraz (2) 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 

87 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (3) 65.421 
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(sześćdziesiąt piec tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

nr od 1 do 65.421 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja (4) 

492.121 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji na 

okaziciela serii E o numerach od 1 do 492.121 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty 

każda akcja (5) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o 

numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.”  ----  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 8 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą  

w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się 

Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany 

wynikające z uchwały nr 7. --------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 9 

/w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii I/ 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.431.323 (słownie: trzy miliony 

czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote do kwoty 4.097.990 

(słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) 

złotych, tj. o kwotę 666.667 (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 

sześćdziesiąt siedem) złotych w drodze emisji 666.667 akcji zwykłych na okaziciela serii I o 

wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (dalej: „Akcje serii I”). --------------------  

2. Cena emisyjna Akcji serii I będzie równa 1,50 zł (jeden złoty i 50/100) za jedną Akcję serii 

I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Akcje serii I zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału. -------------------------------------------------------------------------------------  

4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015r. --------------------   
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5. Emisja Akcji serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z 

art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------   

6. Oferta objęcia wszystkich Akcji serii I zostanie złożona wyłącznie Small Enterprise 

Assistance Funds z siedzibą w Washington D.C., USA. lub funduszom zarządzanym przez ten 

podmiot. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Określa się, że umowa objęcia Akcji serii I zostanie zawarta w terminie 6 miesięcy od dnia 

podjęcia niniejszej uchwały. W tym samym terminie nastąpi wniesienie całości wkładów na 

pokrycie Akcji serii I.  --------------------------------------------------------------------------------------  

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania 

wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności 

do:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- złożenia ofert objęcia Akcji serii I; -------------------------------------------------------------  

- zawarcia umów objęcia Akcji serii I; ----------------------------------------------------------  

- złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń i wniosków w związku z emisją Akcji 

serii I. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że niniejsza uchwała zostaje podjęta pod 

warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian umowy spółki dokonanych uchwałą 

nr 7 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------   

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 10 

/w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy 

prawa poboru akcji serii I/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia w całości 

dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I. ---  

W tym miejscu Zarząd przedstawił uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji. Zarząd 

zaproponował również cenę bądź sposób ustalenia ceny akcji. --------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  
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UCHWAŁA NR 11 

/w sprawie dematerializacji akcji serii I/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii I zgodnie z 

Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005, Nr 

183, poz. 1538 z późn. zm.). -------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 12 

/w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki 

do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A./ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą w 

Warszawie, upoważnia Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych SA umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów 

wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii I – zgodnie z Ustawą o obrocie 

instrumentami finansowym z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z 

późn.zm.). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 13 

/w sprawie wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie 

Akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.  ---------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 14 

/w sprawie zmiany Statutu Spółki/ 
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Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust 1 i 2  Statutu Spółki, które 

otrzymują następujące brzmienie: -------------------------------------------------------------------------   

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.097.990 (słownie: cztery miliony 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 

4.097.990 (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-------------------------   

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (słownie: osiemset 

siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii 

A, o nr od 01 do 873.694 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja 

oraz (2) 87 (słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nr od 1 do 

87 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja oraz (3) 65.421 

(sześćdziesiąt piec tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

nr od 1 do 65.421 o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złotych każda akcja (4) 

492.121 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji na 

okaziciela serii E o numerach od 1 do 492.121 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty 

każda akcja (5) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o 

numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja (6) 

666.667 (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 666.667 o wartości nominalnej 1 (słownie: 

jeden) złoty każda akcja.” ----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 15 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Symbio Polska S.A. z siedzibą  

w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się 

Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany 

wynikające z uchwały nr 14. -------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  
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UCHWAŁA NR 16 

/w sprawie odwołania z pełnionej funkcji wszystkich członków Rady Nadzorczej/ 

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia odwołać z pełnionej funkcji wszystkich 

dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach: -------------------------------------------  

1/ Sylwia Rybicka – Członek Rady Nadzorczej, -----------------------------------------  

2/ Gary Dodge – Członek Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------  

3/ Wojciech Budny – Członek Rady Nadzorczej, ----------------------------------------  

4/ Leszek Czarny – Członek Rady Nadzorczej, ------------------------------------------  

5/ Izabela Cichocka – Członek Rady Nadzorczej. ----------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 17 

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/ 

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w 

osobie: Damiana Czarneckiego na nową trzyletnią kadencję. ----------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 18 

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/ 

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w 

osobie: Marcina Rulnickiego na nową trzyletnią kadencję. -------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 19 

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/ 
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Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w 

osobie: Sylwii Rybickiej na nową trzyletnią kadencję. ------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 20 

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/ 

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w 

osobie: Gary Dodge na nową trzyletnią kadencję. ------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----  

UCHWAŁA NR 21 

/w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej/ 

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia powołać nowego członka Rady Nadzorczej w 

osobie: Michała Kapicy na nową trzyletnią kadencję. -------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 1.120.436 ważnymi głosami za, co stanowi 78,28% kapitału zakładowego, 

głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------------------------  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. 


