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niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało 
zwołane na 18 stycznia 2016 r. na godz. 12.00 : 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY dotyczący sprawy objętej 7 punktem porządku obrad (Podjęcie uchwał w 
przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii 
obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy, (ii) dematerializacji nowych akcji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu (ii) zmian statutu Spółki.): 
 
Uchwała nr 5 z dnia 18 stycznia 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej 

pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii obejmowanych w subskrypcji prywatnej z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, (ii) dematerializacji 

nowych akcji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (ii) 

zmian statutu Spółki 

Stosownie do art. 430 i nast. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje: 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w 

Warszawie, podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.275.724,20 zł (jeden milion dwieście 

siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 20/100), o kwotę nie mniejszą niż 0,10 

(słownie dziesięć groszy) i nie większą niż 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) złotych, 

do kwoty nie mniejszej niż 1.275.724,30 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 

siedemset dwadzieścia cztery 30/100) i nie większej niż 3.675.724,20 zł (trzy miliony sześćset 

siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 20/100) złote, w drodze emisji nowych akcji 



zwykłych na okaziciela serii E w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 24.000.000 

(słownie: dwadzieścia cztery miliony) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

akcja (zwanych dalej „Akcjami Serii E”) 

2.  Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje Serii E zostaną zaoferowane 

wybranym przez Zarząd Spółki podmiotom, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści 

dziewięć), przy czym podmioty te złożą zobowiązanie do niezbywania w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect wszystkich posiadanych akcji Spółki w terminie 12 miesięcy od dnia 

zawarcia umów objęcia Akcji.  

3. Akcje Serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, co nie wyłącza umownego 

potrącenia wierzytelności, o którym mowa w art. 14§4KSH.  

4. Upoważnia się Zarząd  Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E, przy czym cena ta będzie 

nie niższa niż średni kurs akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z 

okresu 1 miesiąca poprzedzającego dzień ustalenia ceny emisyjnej.  

5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości 

prawo poboru Akcji Serii E przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu 

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E przysługującego akcjonariuszom oraz 

wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E, bądź sposób jej ustalenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji 

Serii E, a w szczególności do określenia terminów, w których powinny zostać zawarte umowy o 

objęciu Akcji Serii E, terminów, w których powinny być dokonywane wpłaty na pokrycie Akcji Serii 

E. 

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 

310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.  

8. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:  

a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok 

obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w 

którem akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych,  

b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w 

sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, 

w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

9. Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect. W związku z powyższym Akcje Serii E nie będą miały formy 

dokumentu, zaś Spółka będzie się ubiegać o ich rejestrację w KDPW (dematerializacja). 

10. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust 1 i 2 uzyskują brzmienie: 



„§4. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.275.724,30 (jeden milion dwieście 

siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 30/100) złotych i nie więcej niż 

3.675.724,20 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 20/100) 

złotych. 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 12.757.243 (dwanaście milionów siedemset 

pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy) i nie więcej niż 36.757.242 (trzydzieści sześć 

milionów siedemset sto czterdzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści dwie) akcje, tj.: 

a)  1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 

0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

b)  10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 

00000001 do B 10000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 

c)  951.076 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 951076 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, 

d)  806.166 (osiemset sześć sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

numerach D 000001 do D 806166 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

e) nie mniej niż 1 (jedna) i nie większej niż 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) 

akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” 

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu 

wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. 

 
 
 
 
 
5.01.2016 r., Kraków 
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