
Projekty uchwał  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
zwołane na dzień 29 czerwca 2015 roku 

 

Uchwała numer 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

§ 1 
Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch 
Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej,  w wyborach tajnych dokonało wyboru na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana: 
…………………………………………………………………………… 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała numer 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 
 

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej 
przez Walne Zgromadzenie 

 
§ 1 

Na podstawie art. 420  § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch 
Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego 
Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej 
członków.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała numer 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  

 
§ 1 

Na podstawie art. 420  § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch 
Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji 
Skrutacyjnej w następującym składzie:    

 …………………………………….. 

………………………………………    

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
 

Uchwała numer 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w 
brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2015 r. 
         

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                       

Uchwała numer 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku 

 
§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, 
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, będące składnikiem raportu rocznego, 
poddane badaniu przez biegłego rewidenta, obejmujące: 
 
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
 
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 1 714 811,35 złotych, 
 
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę 

netto w kwocie 89 005,28 złotych, 
 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 
wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 89 005,28 złotych, 

 
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 158 681,21 złotych, 
 
- dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała numer 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku 



 
§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, po rozpatrzeniu, 
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała numer 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
§ 1 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu Maciejowi Stanuschowi – 
Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 
grudnia 2014 r.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała numer 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, zatwierdza 
przedstawione Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stanusch Technologies S.A. za rok 2014. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
Uchwała numer 9  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
 

§ 1 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu 



Michałowi Grzybkowskiemu -  Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r.  do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała numer 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu 
Sebastianowi Kulczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r.  do 31 grudnia 2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała numer 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu 
Janowi Naciążek Wieniawskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej  absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r.  do 31 grudnia 2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała numer 12  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za okres  

za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 
 

§ 1 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Panu 
Pawłowi Tarnowskiemu -  Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r.  do 31 grudnia 2014 r. 
 
 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała numer 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 
§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, udziela Pani 
Agacie Stachowicz - Stanusch - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 
nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r.  do 31 grudnia 2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała numer 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 
 

§ 1 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia stratę netto za rok obrotowy 2014 
w wysokości 89 005,28 zł (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięć złotych i dwadzieścia osiem groszy) 
pokryć z kapitału zapasowego. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała numer 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela 
serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki 
 
 

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt.1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, art. 431 § 7 w 
związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30.000,00 zł (trzydzieści 
tysięcy złotych) tj. z kwoty 149.700,50 zł (sto czterdzieści dziewięć  tysięcy siedemset złotych 



pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 179.700,50 zł (sto siedemdziesiąt 
dziewięć  tysięcy siedemset złotych pięćdziesiąt groszy). 

 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane 

poprzez emisję nie więcej niż 300.000  (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 
wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii C"). 

 
3. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie 

do podziału za rok obrotowy 2015 tj. od dnia 1 stycznia 2015 r.  
 
4. Akcje serii C pokryte zostaną wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
 
5. Akcje serii C zostaną zaoferowane zostaną wybranym  inwestorom zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1  

kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.  
 
6. Akcje serii C zostaną zaoferowane inwestorom w ramach oferty niepublicznej  to jest poprzez 

skierowanie oferty objęcia akcji serii C do Inwestorów w liczbie nie większej niż 149 
adresatów. 

 
7. Akcje serii C zostaną wydane w formie dokumentu i złożone do depozytu prowadzonego przez 

firmę inwestycyjną . Akcje serii C mogą zostać zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 
lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.  

 
8. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 §2 

pkt.1 ksh w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku. 
 
 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do określenia szczegółowych 
warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia 
emisji Akcji serii C, w tym w szczególności do:  

a) określenia ceny emisyjnej akcji serii C, 
b) wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii C,  
c) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,  
d) określenia terminów subskrypcji, z uwzględnieniem postanowień § 1 ust. 8 niniejszej 

uchwały, 
e) dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji 

serii C pomiędzy transzami,  
f) zawarcia umów o objęcie akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej,  
g) dokonania przydziału akcji serii C,  
h) złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, o którym 

mowa w art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 
 
 Decyzja Zarządu Spółki wskazana w lit. a) powyżej podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą 
Spółki w drodze uchwały. Decyzja Zarządu Spółki wskazana w lit. b) powyżej podlega zatwierdzeniu 
przez członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że wymaga pozytywnej opinii przekazanej w formie 
pisemnej co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. 
                                                                                                                                                                                                                                                 

§ 3  

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. 
Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C oraz sposób ustalenia 



ceny emisyjnej akcji serii C sporządzona zgodnie z art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych 
przedstawiona została Walnemu Zgromadzeniu. 

§ 4 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się § 
Artykuł 4 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:  
 
 
„1. Kapitał  zakładowy Spółki wynosi 179 700,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć  tysięcy 
siedemset złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:  
a) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) nieuprzywilejowanych akcji 

imiennych serii A, o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od A 
000 000 1 do A 1 250 000;  

b) 247 005 (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy i pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii 
B, o wartości nominalnej 0,10 zł  (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od  B 000 001 do 
B 247 005, 

c) nie więcej niż 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 
nominalnej 0,10 zł  (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od  C 000 001 do C 300 000”. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Opinia Zarządu Spółki Stanusch Technologies SA  

uzasadniająca  pozbawienie  dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C  
i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C. 

 
 

Działając na podstawie art.433 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia  opinię w 
sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji emisji serii C i 
ustalenia ceny emisyjnej: 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu emisji akcji serii C, które zostaną 
zaoferowane potencjalnym nowym akcjonariuszom (inwestorom) w drodze niepublicznej oferty akcji. 
Celem emisji akcji serii C jest pozyskanie w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym od nowych 
akcjonariuszy Spółki (inwestorów) środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w 
zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Jednocześnie, realizacja celu Spółki 
wskazanego w zdaniach poprzedzających, wymaga podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii 
C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.  

Przekazanie z kolei Zarządowi Spółki decyzji w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji nowej serii C 
z zastrzeżeniem prawa Rady Nadzorczej do zatwierdzenia tej decyzji, umożliwi ustalenie tej ceny na 
poziomie adekwatnym do aktualnej wartości rynkowej Spółki w sposób maksymalizujący wpływy 
Spółki z nowej emisji akcji serii C oraz z poszanowaniem praw akcjonariuszy Spółki.   

Ze względu na powyższe, Zgromadzenie stoi na stanowisku, że dokonanie podwyższenia kapitału w 
drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z 
jednoczesnym pozostawieniem Zarządowi Spółki decyzji w sprawie określenia wysokości ceny 
emisyjnej tych akcji z zastrzeżeniem prawa kontroli Rady Nadzorczej Spółki w tym zakresie, leży w 
interesie Spółki. 



Uchwała numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. akcji zwykłych na okaziciela  serii C oraz Praw do Akcji serii  C (PDA serii C) oraz 
dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii  C oraz Praw do Akcji serii  C (PDA serii C) 

 
 
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1382) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 94) Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:  

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C oraz Praw do Akcji serii  C (PDA serii C) do obrotu 
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect", prowadzonym w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  przez Spółkę 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);  

b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:  

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które 
będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii C oraz Praw do Akcji serii  C (PDA serii C) 
do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect", prowadzonym 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie; 

b)  do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w 
depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii C  oraz Praw do Akcji serii  C (PDA serii C) 
stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o obrocie instrumentami finansowymi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 
 

Uchwała numer 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 
 
w sprawie zmiany statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd 
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej 

 



§ 1 

Na podstawie art. 430, art. 433 § 2, art. 444, art. 445 i art. 447  kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia 
zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 4 dodaje się Artykuł 4a w 
następującym brzmieniu: 
 
 
1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji 

o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 112.275,00 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w  
granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 

2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz  do emitowania nowych akcji 
w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru 
Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 

3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić  dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub 
w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w 
związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z 
postanowieniem ust. 7 poniżej. 

4) Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd 
jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: 
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty 

(dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,  
b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i 

proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,  
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji,  
d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie 

dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 

e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
„NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. 

5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub 
niepieniężne. 

6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału 
docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję 
inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, 
wymagają zgody Rady Nadzorczej. 

7) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem 
wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone 
Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 
Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub 
odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na 
akcje Spółki, warunków ich umarzania.  
 



§ 2  

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz 
opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach 
kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej 
akcji, przychyla się do stanowiska Zarządu i  przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie 
uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. 

 

Umotywowanie uchwały 

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z 
upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz 
z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy z 
prawa poboru, podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi 
sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację celów inwestycyjnych Spółki oraz 
potencjalną restrukturyzację części zadłużenia Spółki.  

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu stworzenie 
Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego, w 
szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z Inwestorami. 

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i 
moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie 
finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki.   

Zarząd ponadto podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia Spółki, gdzie jedną z 
rozważanych opcji jest konwersja części zadłużenia na udział w kapitale Spółki.  

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2  w związku z art. 447 § 2 k.s.h. uzasadniająca 
powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz 
sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego 
Spółki w ramach kapitału docelowego. 

Na dzień 29 czerwca 2015 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stanusch 
Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany 
statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki 
poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 112.275,00 zł (sto 
dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych 
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („kapitał docelowy”), z 
możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru w 
całości lub w części w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu 
na akcje.  

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków obrotowych na: 

• Kontynuację realizacji tzw. strategii SmartWEB – dedykowanej wersji oprogramowania 
Wirtualnego Doradcy sprzedawanego pod nazwą „SmartWEB – rozmawiające strony 
WWW” oferowanego w atrakcyjnym modelu usługowym (SaaS - Software as a Service),   o 



której Emitent informował w raportach bieżących (RB  36/2014), Raporcie Rocznym za 
2014 rok (RB 13/2015) oraz Raporcie okresowym za I kwartał 2015 roku (RB 21/2015). 

• Zintensyfikowanie działań na rynkach zagranicznych, których potencjał jest znacznie większy 
od rynku krajowego. 

W związku z rozwojem działalności Spółki Zarząd Spółki  nie wyklucza możliwości  ustalania 
nowych celów emisji. 

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia 
możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i warrantów 
subskrypcyjnych. 

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez 
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez 
potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na 
wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.  

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez 
Zarząd Spółki, za zgodą  Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli 
na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do 
popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w 
tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych 
odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów inwestycyjnych. 

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu 
dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji w ramach kapitału 
docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej 
Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny emisyjnej akcji. 

 

Uchwała numer 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 

w sprawie zmiany  w Statucie Spółki 
 

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. h Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej postanawia dokonać 
następującej zmiany w Statucie Spółki: 

 

§ 1 
Zmienia się Artykuł 13 ust. 1 o dotychczasowej treści: 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na kadencję 5 lat. 

 

nadając mu następujące brzmienie: 

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. 



 
Uchwała numer 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 
 

§ 1 
Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch 
Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego 
tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu dokonane uchwałami nr ……..  z dnia 29 maja 
2015 r. oraz wynikające z oświadczenia Zarządu w przedmiocie wysokości objętego kapitału 
zakładowego Spółki, zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała numer 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 

w sprawie odwołania członka  Rady Nadzorczej  
 

§ 1 
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej odwołuje 
……..… ze składu Rady Nadzorczej. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała numer 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 

w sprawie odwołania członka  Rady Nadzorczej  
 

§ 1 
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej odwołuje 
……..… ze składu Rady Nadzorczej. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Uchwała numer 22  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  

 
w sprawie powołania członka  Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 

 
§ 1 



Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej powołuje 
Pana ……..… w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała numer 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej  
 

w sprawie powołania członka  Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 
 

§ 1 
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stanusch Technologies SA z siedzibą w Rudzie Śląskiej powołuje 
Pana ……..… w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


