
UCHWAŁA NR [•]

Z DNIA 18 MAJA 2015 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  INDEXMEDICA  S.A.  powołuje  na  Przewodniczącego  Walnego 
Zgromadzenia ………………………………

UCHWAŁA NR [•]

Z DNIA 18 MAJA 2015 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje 
następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  i  jego  zdolności 
do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji 
prywatnej  akcji  serii  D  z wyłączeniem  prawa  poboru  dotychczasowych  akcjonariuszy 
oraz w sprawie zmiany Statutu.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D 
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu
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Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 
431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 94 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 pkt 10) 
Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. [EMISJA AKCJI SERII D]
1. Podwyższa  się  kapitał  zakładowy  do  kwoty  nie  większej  niż  720.000  zł  (słownie:  siedemset 

dwadzieścia  tysięcy  złotych)  to  jest  o  kwotę  nie  większą  niż  460.000  zł  (słownie:  czterysta 
sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż 4.600.000 
(słownie:  cztery miliony sześćset tysięcy)  nowych akcji  serii  D o wartości  nominalnej  0,10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 
będzie do podziału za rok obrotowy 2014, to jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.

5. Akcje  serii  D  opłacone  zostaną  wyłącznie  wkładami  pieniężnymi  przed  zgłoszeniem  niniejszej  
uchwały do sądu rejestrowego.

6. Cena emisyjna akcji serii D jest równa kwocie  …… zł (słownie: ……………….) za jedną akcję serii D.

7. Akcje serii D i prawa do akcji serii D zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu  organizowanym  przez  Giełdę  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  (rynek 
NewConnect).

8. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu.

9. Akcje  serii  D  oraz  prawa  do  akcji  serii  D  podlegają  dematerializacji  w rozumieniu  przepisów 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U.  
z 2014 roku poz. 94 ze zm.).

§ 2. [OBJĘCIE AKCJI SERII D]

1. Emisja  akcji  serii  D  zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji  prywatnej,  o  której  mowa 
w art. 431 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie 
skierowana do Pana Sebastiana Kamińskiego i Pana Krzysztofa Kwietnia.

2. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 maja 2015 roku.

§ 3. [WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]

1. W  interesie  Spółki  wyłącza  się  prawo  poboru  dotychczasowych  akcjonariuszy  w stosunku 
do wszystkich akcji serii D.

2. Opinia  Zarządu  uzasadniająca  powody  wyłączenia  prawa  poboru  oraz  proponowaną  cenę 
emisyjną, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 4. [UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU]

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych 
zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
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1) ustalenia  liczby  akcji  serii  D,  która  będzie  stanowiła  przedmiot  oferty  objęcia  akcji  
skierowanej przez Spółkę do każdego z podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej,

2) określenia terminów złożenia i przyjęcia oferty objęcia akcji serii D oraz terminów wpłat 
na akcje serii D,

3) złożenia oferty objęcia akcji serii D podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej, 
zgodnie  z art. 431  § 2  pkt  1)  kodeksu  spółek  handlowych  na zasadach  przewidzianych 
w niniejszej uchwale, ustalenia treści umów objęcia akcji serii D oraz doprowadzenia do 
zawarcia umów o objęciu akcji serii D,

4) złożenia  w  formie  aktu  notarialnego  oświadczenia  o  wysokości  objętego  w wyniku 
prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego,

5) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego 
i zmian Statutu Spółki, 

6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji 
serii  D  oraz  praw  do  akcji  serii  D  do  obrotu  w  alternatywnym  systemie  obrotu  
organizowanym  przez  Giełdę  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.  (rynek 
NewConnect),

7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji  
serii D oraz praw do akcji serii D,

8) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 5. [ZMIANA STATUTU]

1. W  związku  z  podwyższeniem  kapitału  zakładowego  §  4  ust.  1  Statutu  Spółki  otrzymują 
następujące brzmienie:

„1.  Kapitał  zakładowy  Spółki  wynosi  nie  więcej  niż  720.000  zł  (słownie:  siedemset 
dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli  się na nie więcej niż 7.200.000 (słownie: siedem 
milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie dziesięć groszy 
każda), w tym:

1) 1.000.000 (słownie:  jeden milion)  akcji  imiennych serii  A  o wartości  nominalnej 
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

3) 1.300.000  (słownie:  jeden  milion  trzysta  tysięcy)  akcji  na  okaziciela  serii  C 
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

4) nie  więcej  niż  4.600.000  (słownie:  cztery  miliony  sześćset  tysięcy)  akcji  na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, 
o której mowa w ust. 1.

§ 6. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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