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PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

AKCJONARIUSZY INVESTEKO S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH 

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 R. 

 

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - Pana ……………………. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach uchwala, co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

w dniu dzisiejszym: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału 

zysku netto za rok 2014. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

wraz z opinia biegłego rewidenta za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 

8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz opinią 

biegłego rewidenta za rok obrotowy od rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 

2014 r. 
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9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 r. 

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2014 r. 

11. Podjęcie Uchwał z sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2014 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu 

Spółki.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F 

w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy, wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii B.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie 

akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży. 

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Numer… 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014. 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 

2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za 

rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., a w tym: 
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1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. zamykający się po stronie aktywów 

i pasywów kwotą 14 316 581,68 zł (czternaście milionów trzysta szesnaście tysięcy 

pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), 

3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 771 400, 91 zł 

(siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych i dziewięćdziesiąt jeden 

groszy), 

4. rachunek przepływów pieniężnych, 

5. zestawienie zmian w kapitale własnym, 

6. informację dodatkową. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: podziału zysku netto za rok 2014. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie przychyla się do propozycji Zarządu i postanawia zysk netto za rok 2014 w kwocie 

24 868, 48 zł (dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści osiem 

groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z poprzednich lat obrotowych, a pozostałą część zysku 

w kwocie 746 532, 43 zł (siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 

i czterdzieści trzy grosze) na kapitał zapasowy. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arkadiuszowi Primus, Prezesowi Zarządu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 

1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Janik, Wiceprezes Zarządu 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 

1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotr Góral, Członkowi Zarządu absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 stycznia 2014 r. 

do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Karkos, Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności 

Spółki od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania obowiązków. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Domagała, Wiceprzewodniczącej Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności 

Spółki od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Czesławie Rosik - Dulewskiej, Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym działalności 

Spółki od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Pęcherz, Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności Spółki od 1 

stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Primus, Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym działalności 

Spółki od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych 

uchwala co następuje:   

§ 1 

1. Zmienia się strukturę kapitału zakładowego Spółki i określa się , że kapitał zakładowy będzie 

dzielić się na:   

a) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 

(dwa) głosy na jedną akcję; 

b) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, 

d) 449.200 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

e) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

f) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda,  

2. Ustala się, że dotychczasowe akcje na okaziciela serii D o numerach od 449 201 do 600 000 

stają akcjami na okaziciela serii D1 o numerach od 000 001 do 150.800, natomiast 

dotychczasowe akcje na okaziciela serii D o numerach od  000 001  do 449 200 stają się 

akcjami na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 449 200. 

3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, 

który otrzymuje następujące brzmienie:  



 
 
 

Strona 7 z 15 

 

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.000,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych) i dzieli się na: 

1) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w 

stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję; 

2) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda, 

4) 449.200 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

5) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

 

§ 2 

Działając na podstawie art. art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. upoważnia Radę nadzorczą Spółki do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte na mocy niniejszej 

uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze 

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 

wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych). 

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

emisję 150 000( sto pięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii F”). 

3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy). 
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4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie 

do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. 

5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii F.  

6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 

431 §  2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub 

prawnymi.  

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji serii F do nie więcej niż 

149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do 

zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. 

8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną 

zawarte do dnia 30.09.2015 r.  

§ 2 

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii 

F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F 

przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej 

Uchwały.  

§ 3 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.  

2.  Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną. 

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich 

dematerializacji.  

§ 4 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków 

emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji 

oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:  

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 

- dokonania ewentualnego podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania 

przesunięć akcji między transzami,  

-  zawarcia umów objęcia akcji  

§ 5 

Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 440.000,00 zł (czterysta czterdzieści tysięcy 

złotych) i dzieli się na: 

1) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w 

stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję; 

2) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 
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3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda, 

4) 449.200 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

5) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,  

7) 150.000 ( sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”. 

  

§ 6 

Działając na podstawie art. art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy INVESTEKO S.A. upoważnia Radę nadzorczą Spółki do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu przyjęte na mocy niniejszej 

uchwały. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F 

ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ 

 

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału w celu nabycia spółki zależnej. Planowane  

nabycie spółki Certyfikowana Giełda Odpadów Sp. z o.o. ma zapewnić wzrost potencjału 

i przychodów w ramach powstałej grupy kapitałowej z tytułu zwiększenia ilości klientów 

i zbudowania nowej kompleksowej usługi zarządzania ochroną środowiska oraz gospodarki 

odpadami. Nabycie spółki nie byłoby możliwe bez przeprowadzenia emisji ze względu na 

ograniczone wolne środki w Spółce. Spółka będąc na etapie silnego wzrostu realizuje obecnie wiele 

inwestycji i projektów, które wymagają dużych nakładów finansowych.   

W związku z powyższym wyłączenie poboru akcji serii F leży w interesie Spółki. 

 

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: emisji obligacji serii A. 

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o 

obligacjach oraz §22 ust. 1 pkt 9 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 
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1. Spółka wyemituje nie mniej niż 950 i nie więcej niż 1.900 obligacji serii A o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie 

mniej niż 950 000 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 1 900 000 zł (jeden 

milion dziewięćset tysięcy złotych).  

2. Emitowane Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 

3. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.  

4. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej.  

5. Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku nabycia nie mniej niż 950 Obligacji o łącznej 

wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 950 000 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

§ 2 

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 30 miesięcy.  

2. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.  

3. Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych 

adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.  

4. Spółka ustanowi zabezpieczenie zobowiązań na rzecz Obligatariuszy wynikających z Obligacji, 

w tym do wykupu Obligacji oraz do zapłaty odsetek, poprzez dokonanie przelewu 

przysługujących Spółce wierzytelności z lokaty bankowej w Banku ING Bank Śląski S.A. w na 

kwotę nie mniejszą niż 2.232.500,00 zł.  

 

§ 3 

1.  Wykup obligacji nastąpi w terminie 30 miesięcy od daty emisji Obligacji, a w przypadku 

podziału Obligacji na transze – od daty emisji danej transzy Obligacji.  

2.  Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej.  

3. Dopuszcza się możliwość wykupu Obligacji przed terminem wykupu celem umorzenia.  

4. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej 

Obligacji.  

§ 4 

1.  Obligacje są oprocentowane w wysokości 7,0% w skali roku.  

2. Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach 

kwartalnych licząc od daty emisji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy tj. okres 

naliczania odsetek, upływa 6 miesięcy od daty emisji.  

3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.  
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4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od 

pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.  

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.  

§ 5 

W przypadku przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Spółki prze dniem wykupu 

Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty 

pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.  

§ 6 

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji 

Obligacji szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w 

niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji 

na transze, określenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji, określenia terminów 

przyjmowania propozycji nabycia, składania kolejnych propozycji nabycia oraz przydziału 

Obligacji, a także do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji 

Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia [*] czerwca 2015 roku 

w sprawie: emisji obligacji serii B. 

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o 

obligacjach oraz §22 ust. 1 pkt 9 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Spółka wyemituje nie mniej niż 750 i nie więcej niż 1.500 obligacji serii B o wartości 

nominalnej 1.000,00 zł każda („Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie 

mniej niż 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 1 500 000 zł (jeden 

milion pięćset tysięcy złotych).  

2. Emitowane Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 

 

3. Obligacje zostaną wydane w formie dokumentu.  

4. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej.  

5. Emisja obligacji dojdzie do skutku w przypadku nabycia nie mniej niż 750 Obligacji o łącznej 

wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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§ 2 

1. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 30 miesięcy.  

2. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.  

3. Emisja Obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych 

adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.  

4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o 

obligacjach.  

§ 3 

1.  Wykup obligacji nastąpi w terminie 30 miesięcy od daty emisji Obligacji, a w przypadku 

podziału Obligacji na transze – od daty emisji danej transzy Obligacji.  

2.  Obligacje zostaną wykupione według ich wartości nominalnej. 

3. Dopuszcza się możliwość wykupu Obligacji przed terminem wykupu celem umorzenia.  

4. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej 

Obligacji.  

§ 4 

1.  Obligacje są oprocentowane w wysokości 9,25% w skali roku.  

2. Oprocentowanie Obligacji naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach 

miesięcznych licząc od daty emisji, z tym zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy tj. okres 

naliczania odsetek, upływa 6 miesięcy od daty emisji.  

3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.  

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od 

pracy, wypłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu.  

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.  

§ 5 

W przypadku przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Spółki prze dniem wykupu 

Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty 

pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.  

§ 6 

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji 

Obligacji szczegółowych warunków emisji, przydziału i wykupu Obligacji nie określonych w 

niniejszej uchwale, w tym w szczególności do określenia sposobu ewentualnego podziału Obligacji 

na transze, określenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia Obligacji, określenia terminów 

przyjmowania propozycji nabycia, składania kolejnych propozycji nabycia oraz przydziału 
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Obligacji, a także do dokonania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji 

Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji.  

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Numer … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 

Na podstawie art. 358 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 

W związku z rezygnacją Pani Barbary Domogała z dniem 1 czerwca 2015 r. ze składu Rady 

Nadzorczej Spółki INVESTEKO Spółka Akcyjna, w której pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podejmuje uchwałę o powołaniu……………….., PESEL 

………….., do składu Rady Nadzorczej i pełnienia funkcji ……………  

§ 2 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 Uchwała Nr…. 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

z dnia [*] czerwca 2015 roku 

w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji 

własnych w celu ich dalszej odsprzedaży. 

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co 

następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich 

czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej 

sprzedaży, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w 

drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia 

akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.  
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                                                                      § 2 

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej 

wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji 

własnych. 

 

§ 3 

 

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach: 

1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 5 % wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia 

niniejszej uchwały tj. 212 500 akcji; 

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 

600.000,00 zł  

 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych 

Spółki; 

4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej 

uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; 

5) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może: 

a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 4 lub przed 

wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie, 

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części, 

6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b) zobowiązuje się Zarząd Spółki 

do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie 

publicznej; 

7) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny 

ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach 

zawieranych na sesjach giełdowych NewConnect, a ponadto nie może być niższa niż 1 zł oraz 

wyższa niż 7 zł za akcję.  

 8) liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% 

odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na NewConnect w ciągu 20 dni 

poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia, 

9) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na rynku NewConnect w 

Warszawie. 

 

§ 4 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.   
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§5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia 


