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Wind Mobile S.A. 
KRAKÓW 

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ  

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WIND MOBILE S.A.  

ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MAJA 2015 ROKU 

 

 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 maja 2015 roku 

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą 

w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu 

tajnym Panią/a __________________na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 maja 2015 roku 

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą WIND MOBILE S.A. z siedzibą 

w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego 

Zgromadzenia: 

1. Otwarcie obrad; 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 

4. Przyjęcie porządku obrad; 

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, zmiany 

Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do 

obrotu na rynku regulowanym i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

umów o rejestrację akcji serii K i praw do akcji serii K w depozycie papierów wartościowych; 
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6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki; 

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu; 

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki; 

9. Wolne wnioski; 

10. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 maja 2015 roku 

w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K, zmiany Statutu 

Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do obrotu 

na rynku regulowanym i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów 

o rejestrację akcji serii K i praw do Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WIND MOBILE Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432 § 1 i 4 

oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), § 6 ust. 3 i 4 

oraz § 14 ust. 1 pkt 5 i 6 statutu Spółki („Statut”), przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 8 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) uchwala co 

następuje: 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) 

i nie wyższą niż 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), to jest do kwoty 

nie niższej niż 3.481.651,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 3.706.651,20 zł (słownie: trzy miliony 

siedemset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy), poprzez emisję nie 

mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda („Akcje 

Serii K”). 

2. Emisja Akcji Serii K nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH 

przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. 

3. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 

będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku, na takich samych zasadach 

jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii K zostaną zapisane na rachunkach 

papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału 
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w zysku za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii K będą po raz pierwszy 

uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 

stycznia 2016 roku. 

4. Akcje Serii K mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

 

§ 2 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa 

poboru Akcji Serii K dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej 

Akcji Serii K, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 

poboru Akcji Serii K. 

2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii K 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii K stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną Akcji Serii K, w tym do: 

1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki 

(w formie jednolitego dokumentu albo zestawu dokumentów obejmującego dokument rejestracyjny, 

dokument ofertowy i dokument podsumowujący) i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu 

uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu; 

2) przeprowadzenia oferty publicznej; 

3) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na 

Akcje Serii K; 

4) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii K; 

5) ustalenia ceny maksymalnej, przedziału cenowego i ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii K; 

6) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej Akcji Serii K, w tym umowy 

lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną; 

7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i 4 

w związku z art. 431 § 7 KSH. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o: odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, 

zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej 

przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty 

publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, 

który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. 

 

§ 4 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej 

uchwały, § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.481.651,50 zł (słownie: trzy miliony czterysta 

osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 

3.706.651,20 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 

dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej 11.605.505 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięć 

tysięcy pięćset pięć) i nie więcej niż 12.355.504 (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt 
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pięć tysięcy pięćset cztery) akcje o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) każda, tj. 

na: 

a) 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji 

imiennych serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt 

jeden tysięcy osiemset trzydzieści), 

b) 2.569.480 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 2.569.480 (dwa miliony pięćset 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt), 

c) 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

o numerach od 1 (jeden) do 700.935 (siedemset tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć), 

d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 40.000 

(czterdzieści tysięcy), 

e) 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji 

imiennych serii E, numerach od 1 (jeden) do 1.827.591 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem 

tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), 

f) 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii F, 

o numerach od 1 (jeden) do 165.694 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery), 

g) 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii 

G, o numerach od 1 (jeden) do 622.699 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt 

dziewięć), 

h) 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii H, 

o numerach od 1 (jeden) do 467.025 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia pięć), 

i) 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii I, 

o numerach od 1 (jeden) do 820.687 (osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem), 

j) 409.563 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii J 

o numerach od 1 (jeden) do 409.563 (czterysta dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy), 

k) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji 

zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od 1 do nie więcej niż 750.000 (słownie: 

siedemset pięćdziesiąt tysięcy).” 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia treści § 6 ust. 1 Statutu na podstawie art. 310 § 2 i 4 

w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości 

objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii K. 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

 

§ 5 

1. Wyraża się zgodę na: 

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K, 

2) dematerializację Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K w depozycie papierów 

wartościowych. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K 

i Praw do Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych; 
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2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie 

i wprowadzenie Akcji Serii K i Praw do Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie; 

3) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Uchyla się uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 

25 listopada 2014 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

akcji serii K, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy całości prawa poboru akcji serii K, zmiany 

Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K i praw do akcji serii K do 

obrotu na rynku regulowanym i zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

umów o rejestrację akcji serii K i praw do Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych. 

 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 maja 2015 roku 

w przedmiocie zmiany Statutu 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwala co następuje: 

 

1. Zmienia się firmę Spółki nadając jej następujące brzmienie: „Ailleron Spółka Akcyjna”, w związku 

z czym § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Nazwa Spółki brzmi: Ailleron Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: 

Ailleron S.A.”. 

2. Ponadto, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: 

a. § 13 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„6. Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie, lub w Warszawie, bądź też w innej miejscowości 

jeśli jest to miejscowość będąca siedzibą Spółki lub spółki prowadzącej giełdę na której akcje Spółki są 

przedmiotem obrotu.”; 

b. § 16 ust. 2 - 6 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: 

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób: 

a. akcjonariusz posiadający co najmniej 54% wszystkich istniejących akcji imiennych serii A 

uprawniony jest do powołania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie 
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wszystkie posiadane przez niego akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 25% 

głosów z ogółu głosów w Spółce; 

b. w przypadku gdy żaden akcjonariusz w Spółce nie posiada co najmniej 54% wszystkich 

istniejących akcji imiennych serii A, a w Spółce występuje: 

(i) dwóch akcjonariuszy z których każdy posiada co najmniej 36% wszystkich istniejących 

akcji imiennych serii A – wówczas każdy z tych akcjonariuszy uprawniony jest do 

powołania po 1 (jednym) Członku Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie 

posiadane przez akcjonariusza akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 17% 

głosów z ogółu głosów w Spółce. W przypadku gdy jeden z ww. akcjonariuszy nie jest 

uprawniony do wykonywania co najmniej 17% głosów z ogółu głosów w Spółce, nie 

przysługuje mu prawo do powołania Członka Rady Nadzorczej, co w żaden sposób nie 

wpływa na określone w niniejszym podpunkcie (i) uprawnienie drugiego 

z akcjonariuszy o którym mowa w niniejszym podpunkcie (i); 

(ii) jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 36% wszystkich istniejących akcji 

imiennych serii A – wówczas akcjonariusz ten jest uprawniony do powołania 

2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, o ile jednocześnie wszystkie posiadane przez 

tego akcjonariusza akcje uprawniają do wykonywania co najmniej 17% głosów 

z ogółu głosów w Spółce; 

c. Członków Rady Nadzorczej niepowołanych przez uprawnionych akcjonariuszy z akcji 

imiennych serii A zgodnie z lit. a albo b powyżej, w tym na skutek nieskorzystania z prawa 

powołania Członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza lub braku uprawnionych 

akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, powołuje Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą 

zwykłą większością głosów. 

Wybór Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza z akcji imiennych serii A w trybie 

lit. a albo b powyżej następuje poprzez złożenie odpowiednich oświadczeń przez tego 

uprawnionego akcjonariusza, do protokołu Walnego Zgromadzenia zwołanego w celu 

powołania Członków Rady Nadzorczej. 

3. Akcjonariusz uprawniony do wyboru Członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w ust. 2 

lit. a albo b powyżej wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli dwóch akcjonariuszy będzie 

uprawnionych do wyboru takiej samej liczby Członków Rady Nadzorczej, bądź też żaden z Członków 

Rady Nadzorczej nie jest wybierany w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej, Przewodniczącego wybierze 

Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu. 

4. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia (podjętej zwykłą większością głosów) z zastrzeżeniem postanowień zdania kolejnego. 

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie ust. 2 lit. a albo b powyżej może nastąpić 

również poprzez złożone do protokołu zwołanego w tym celu Walnego Zgromadzenia oświadczenie 

akcjonariusza uprawnionego do powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2 lit. a albo b 

powyżej. Odwołanie jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, w trybie 

opisanym w niniejszym ust. 4, powoduje wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady 

Nadzorczej, a wybór nowych członków Rady Nadzorczej dokonywany jest w trybie ust. 2. 

5. Jeśli mandat któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn innych niż 

odwołanie dokonane na Walnym Zgromadzeniu w trybie ust. 4, akcjonariusz który powołał takiego 

członka w trybie ust. 2 lit. a albo b lub niniejszego ust. 5, ma prawo powołania w jego miejsce 
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nowego Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego do Zarządu Spółki 

nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od powzięcia wiadomości o wygaśnięciu mandatu danego 

członka Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie przysługuje akcjonariuszowi, pod warunkiem, że na 

dzień złożenia stosownego oświadczenia posiada on akcje w liczbie uprawniającej do powołania 

Członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a albo b. W przypadku nie doręczenia we wskazanym 

powyżej 7-dniowym terminie pisemnego oświadczenia przez uprawnionego akcjonariusza, Zarząd 

zwoła Walne Zgromadzenie, które dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej w drodze 

uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 

6. Jeśli stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza uprawniający do powołania Członka Rady 

Nadzorczej zgodnie z ust. 2 lit. a albo b, lub zgodnie z ust. 5, albo odwołania Członka Rady Nadzorczej 

zgodnie z ust. 4, nie wynika z księgi akcyjnej, akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia 

za pomocą którego wykonuje swoje uprawnienie kopię dokumentów potwierdzających odpowiedni 

stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza (przykładowo: świadectwo depozytowe, 

zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej). 

W przypadku wykonywania uprawnienia podczas walnego zgromadzenia wystarczającej jest jeśli 

odpowiedni stan posiadania akcji w Spółce przez akcjonariusza wynika z listy obecności na tym 

walnym zgromadzeniu.”; 

c. w § 16 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującym brzmieniu: 

„8. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór 

Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami nie stosuje się trybu powołania Rady Nadzorczej określonego w ust. 2 powyżej, co wynika 

z art. 385 § 8 i 9 Kodeksu spółek handlowych.”; 

d. § 171 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. W przypadku gdy nie wskazano Przewodniczącego nowo wybranej Rady Nadzorczej w trybie § 16 

ust. 3 zdanie pierwsze statutu, Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje 

i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do 

momentu wyboru nowego Przewodniczącego.”; 

e. § 19 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„2. Do czasu gdy Spółka stanie się spółką publiczną (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), podjęcie uchwał wskazanych w ust. 1 lit. d) oraz 

o) powyżej również wymaga zgody 4 (czterech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.” 

f. § 20 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustala liczbę 

członków Zarządu jeśli akcjonariusz – założyciel IIF nie wykona uprawnienia do ustalenia liczby 

członków Zarządu danej kadencji zgodnie z ust. 9 poniżej. Rada Nadzorcza, w trybie określonym 

w ust. 9 i 10 poniżej, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów powołuje 

i odwołuje Członków Zarządu, z zastrzeżeniem praw akcjonariusza – założyciela IIF wskazanych 

w ust. 9 - 11 poniżej. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji przypadającej po przekształceniu Spółki 

działającej pod firmą Wind Mobile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną 

zostaną powołani przez Zgromadzenie Wspólników Spółki zwołane w celu podjęcia uchwały 
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o przekształceniu Spółki. Członkowie Zarządu Spółki poświęcali będą cały swój czas zawodowy 

i zaangażowanie zawodowe na rzecz działalności i funkcjonowania Spółki.” 

g. w § 20 Statutu Spółki po ust. 8 dodaje się nowe ust. 9 - 11 o następującym brzmieniu: 

„9. Akcjonariusz - założyciel IIF powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz określa liczbę członków 

Zarządu danej kadencji, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 11. Uprawnienie określone w zdaniu 

poprzednim IIF wykonuje poprzez złożenie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnego 

oświadczenia. W razie niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce oświadczenie 

może być złożone dowolnemu Członkowi Rady Nadzorczej. Korespondencja do Przewodniczącego lub 

Członka Rady Nadzorczej kierowana być powinna na adres siedziby Spółki. W przypadku gdy mandat 

Prezesa Zarządu wygasł, a oświadczenie IIF o powołaniu nowego Prezesa Zarządu lub określaniu 

liczby członków Zarządu danej kadencji nie zostanie złożone w terminie 7 dni liczonym od otrzymania 

przez IIF pisemnego wezwania do powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby członków Zarządu 

danej kadencji, Rada Nadzorcza uzyskuje prawo powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby 

członków Zarządu danej kadencji. Wezwanie do powołania Prezesa Zarządu lub określania liczby 

członków Zarządu danej kadencji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może skierować do IIF każdy 

z członków Rady Nadzorczej. 

10. Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu Spółki i odwołuje ze składu Zarządu Spółki wyłącznie 

osoby wskazane przez IIF, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego ustępu i ustępu 11. 

Rada Nadzorcza może odmówić powołania w skład Zarządu osoby wskazanej przez IIF jeśli powołanie 

takiej osoby nie leży w interesie Spółki, przy czym taka odmowa wymaga szczegółowego 

uzasadnienia. W przypadku gdy Rada Nadzorcza powtórnie odmówi powołania osoby wskazanej 

przez IIF na dany wakat w Zarządzie, prawo do wskazania kandydata do Zarządu Spółki przechodzi na 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały 

o powołaniu lub odmowie powołania do Zarządu osoby wskazanej przez IIF, bądź też o odwołaniu 

z Zarządu osoby wskazanej przez IIF, w terminie trzech tygodni od doręczenia Przewodniczącemu 

Rady Nadzorczej (a w razie niepowołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce - dowolnemu 

członkowi Rady Nadzorczej) wniosku IIF o powołanie lub odwołanie danej osoby, prawo do 

powołania lub odwołania wskazanej osoby do Zarządu przechodzi na IIF, który prawo to wykonuje 

poprzez pisemne oświadczenie złożone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (a w razie niepowołania 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce - dowolnemu członkowi Rady Nadzorczej), 

z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Uprawnienia osobiste o których mowa w ust. 9 lub 10 powyżej mogą być wykonywane przez IIF, 

o ile w chwili wykonania danego uprawnienia posiadane przez IIF akcje uprawniają do wykonywania 

co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce.”. 

W pozostałym zakresie Statut Spółki nie ulega zmianie. 

 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

uwzględniającego postanowienia § 1. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 maja 2015 roku 

w przedmiocie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 86 § 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku 

o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z p. zm.), uchwala co następuje:  

a. powierza się Radzie Nadzorczej wykonywanie zadań komitetu audytu w rozumieniu ww. ustawy; 

b. zobowiązuje się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań komitetu audytu wynikających 

z przepisów prawa i dobrych praktyk obowiązujących na rynku giełdowym. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

 

Uchwała Nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 6 maja 2015 roku 

w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Wind Mobile Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 

2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki uchwala, iż przyznaje 

każdemu Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie za osobiste uczestnictwo w posiedzeniu Rady 

Nadzorczej w kwocie 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto za posiedzenie. Inna forma 

wykonywania funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym pisemne głosowanie za pośrednictwem innego 

Członka Rady Nadzorczej, uczestnictwo w podejmowaniu uchwał w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie uprawnia do 

wynagrodzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 


