
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA 

zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.2. Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  i  jego  zdolności  dopodejmowania uchwał.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komi-sji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.4. Wybór komisji skrutacyjnej.5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i  zatwierdzenie  sprawozdania Rady Nadzorczej  z  działalności  Rady w roku 2014 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu  z  działalności  za  rok  2014,  oceny  sprawozdania  z  działalności  GrupyKapitałowej  M  FOOD  SA  za  rok  2014,  oceny  sprawozdania  finansowego  GrupyKapitałowej M FOOD SA za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przezna-czenia zysku netto Spółki za 2014 rok 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obro-towym 2014. 8. Rozpatrzenie  i  zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Spółki  za  rok  obrotowy 2014. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki do-minującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2014. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ka-pitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2014. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok 
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12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wyko-nania obowiązków w roku obrotowym 2014.13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.14. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  członków  Rady  Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.16. Zamknięcie obrad. 
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Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA

zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 3   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia  art.  420 §  3 Kodeksu spółek handlowych,  postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 4   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia,  komisję skrutacyjną i dokonać wyboru  jej  członków  w  osobach:  ……………………………………………  -  jako  Przewodniczący  komisji skrutacyjnej, …………………………………………… - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 5   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] 
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Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 3 czerwca 2015 roku:
− zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (http://www.m-food.pl),
− zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr ……/2015 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA”,
− w  sposób  określony  dla  przekazywania  informacji  bieżących  zgodnie  z  postanowieniami właściwych  przepisów  regulujących  obowiązki  informacyjne  spółek  notowanych  w alternatywnym  systemie obrotu na rynku NewConnect  organizowanym  przez Giełdę Papierów Wartościowych  w  Warszawie  SA  –  w  drodze  Raportu  Bieżącego  EBI  Nr  ……/2015  „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA”.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 6   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2014 r. oraz 
oceny sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za 

rok 2014, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2014, oceny 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok 2014 oraz oceny wniosku 

Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok 

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki  M FOOD S.A.  z  siedzibą w Łodzi  zatwierdza przedłożone - zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności  Rady  w  roku  2014  oraz  oceny  sprawozdania  finansowego  za  rok  2014  w  zakresie  zgodności  z  księgami  rachunkowymi  i  dokumentami  oraz  stanem  faktycznym,  oceny  sprawozdania  Zarządu  z działalności  za  rok  2014,  oceny  sprawozdania  z  działalności  grupy  kapitałowejM FOOD S.A. za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej M FOOD S.A. za rok  2014 a także oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok 
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 7   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności M FOOD Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2014, w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią  Rady  Nadzorczej  zawierającą  ocenę  tego  sprawozdania  –  niniejszym  zatwierdza  sprawozdanie 
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Zarządu Spółki  z  działalności  M  FOOD  Spółki  Akcyjnej  w  roku  obrotowym  2014,  w  okresie  od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 8   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego M FOOD Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014, za okres od 23.02.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym  zatwierdza sprawozdanie finansowe M FOOD Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2014, za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., złożone z:
− wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

− bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się  
sumą 87.111.822,19 zł (osiemdziesiąt  siedem  milionów  sto  jedenaście  tysięcy  osiemset  
dwadzieścia dwa złote dziewiętnaście groszy);

− rachunku zysków i strat  za rok obrotowy 2014, za okres od 01.01.2014 r.  do 31.12.2014 r.,  
wykazującego zysk netto w wysokości  891.562,78 zł (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy  
pięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy);

− zestawienia  zmian  w  kapitale  (funduszu)  własnym za  rok  obrotowy  2014,  za  okres  od  
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę  
2.271.892,78 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt  
dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy);

− rachunku przepływów  pieniężnych  za  rok  obrotowy  2014,  za  okres  od  01.01.2014  r.  do  
31.12.2014  r.,  wykazującego  zwiększenie  stanu środków  pieniężnych  o  kwotę 260.030,40  zł  
(dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści złotych czterdzieści groszy);

− dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 9   PORZĄDKU OBRAD  

UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z 
działalności grupy kapitałowej Spółki za 2014 r.

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok. 
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§ 2  [Wejście uchwały w życie]Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 10   PORZĄDKU OBRAD  

UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 
Spółki za 2014

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej M FOOD S.A. za 2014 rok, obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.,  który po stronie aktywów oraz  pasywów  wykazuje  sumę  115.539.194,08  złotych  (słownie:  sto  piętnaście  milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote osiem groszy),2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  wykazujący stratę w kwocie 5.072.932,72 złotych (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt dwa złote),3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  wykazujące  zwiększenie  stanu  kapitału  własnego  o  kwotę  6.570.780,72  złotych  (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
4) rachunku  przepływów  pieniężnych  za  rok  obrotowy  2014,  za  okres  od  01.01.2014  r.  do  

31.12.2014  r.,  wykazującego  zwiększenie  stanu  środków  pieniężnych  o  kwotę  1.745.264,13  
złotych (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy  dwieście sześćdziesiąt cztery  
złote trzynaście groszy),

§ 2  [Wejście uchwały w życie]Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 11   PORZĄDKU OBRAD  

UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2014 rok 

§1 [Przeznaczenie zysku]  Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2014, za  okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – niniejszym postanawia przeznaczyć zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 (za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia  2014  roku),  w  łącznej  kwocie  891.562,78  zł  (osiemset  dziewięćdziesiąt  jeden  tysięcy  pięćset sześćdziesiąt dwa  złote siedemdziesiąt osiem groszy)  – na zasilenie kapitału zapasowego. 
§2 [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 12   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kochańskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności M FOOD Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę  tego  sprawozdania  –  udziela  Andrzejowi  Kochańskiemu,  Prezesowi  Zarządu  Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 13   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium z 
wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela Łukaszowi Pajorowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania  obowiązków w 2014 roku,  za  okres pełnienia funkcji  w Radzie  Nadzorczej,  tj.  od dnia 01.01.2014 r. do dnia 11.03.2014 r.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym  2014  –  udziela  Romanowi  Daroszewskiemu,  członkowi  Rady  Nadzorczej  Spółki,  absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 30.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Kochańskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym  2014  –  udziela  Damianowi  Kochańskiemu,  członkowi  Rady  Nadzorczej  Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartłomiejowi Walasowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela Bartłomiejowi Walasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia  01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Stefanowi Radomskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2014 – udziela Stefanowi Radomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia  01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Rychta absolutorium z 
wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 
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Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na  podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym  2014  –  udziela  Piotrowi  Rychta  członkowi  Rady  Nadzorczej  Spółki,  absolutorium  z wykonania  obowiązków w 2014 roku,  za  okres pełnienia funkcji  w Radzie  Nadzorczej,  tj.  od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 14   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 [Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej] 1. Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie postanowień §  21  Statutu Spółki  postanawia  ustalić,  iż  osobom  powołanym  w skład  Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki i  pełnienia przez każdą z tych osób funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, ustalone w sposób i w wysokości, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.2. Wynagrodzenie  osób  wchodzących  w  skład  Rady  Nadzorczej  Spółki,  przyznane  zgodnie  z postanowieniami  ustępu  poprzedzającego  wypłacane  będzie  każdemu  z  członków  Rady Nadzorczej  za  faktyczny  (osobisty)  udział  w  posiedzeniu  Rady  Nadzorczej  w  następującej wysokości: 
• Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  Spółki,  a  także  Wiceprzewodniczący  lub  Sekretarz  Rady Nadzorczej Spółki (o ile osobom z grona członków Rady Nadzorczej powierzone zostaną takie funkcje)  otrzymywać  będą  wynagrodzenie  za  faktyczny  (osobisty)  udział  w  posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości …................  zł (…................................................) brutto za posiedzenie,  każdy z tych członków Rady; 
• Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (tj. członkowie nie pełniący funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady) otrzymywać będą wynagrodzenie za faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości …......................... zł (…..................)  brutto za posiedzenie, każdy z tych członków Rady. 

§ 2 [Terminy wypłaty wynagrodzenia] Wypłata członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały będzie każdorazowo  dokonywana  ze  środków  Spółki,  w  terminie  15  (piętnastu)  dni  od  dnia  zamknięcia posiedzenia Rady Nadzorczej. 
§ 3 [Zwrot uzasadnionych kosztów] Niezależnie  od  postanowień  paragrafów  poprzedzających,  członkom  Rady  Nadzorczej  przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. 
§ 4 [Wynagrodzenie z tytułu indywidualnego nadzoru] Członkowie  Rady  Nadzorczej  delegowani  do  stałego  indywidualnego  wykonywania  nadzoru otrzymują  osobne  wynagrodzenie  ze  środków Spółki,  którego wysokość  ustala  Rada Nadzorcza,  a które powinno zostać ustalone w sposób odpowiadający zakresowi prac wykonywanych przez członka
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Rady  Nadzorczej  w  zakresie  stałego  indywidualnego  nadzoru,  lecz  nie  powinno  stanowić  istotnej pozycji  kosztów  działalności  Spółki  ani  wpływać  w  poważny  sposób  na  jej  wynik  finansowy  i pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. 
§ 5 [Uchylenie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady] Uchyla się, dotychczas obowiązującą i ustalającą wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, uchwałę Nr  27/2014  Walnego  Zgromadzenia  Spółki  zwołanego  na  dzień  27  czerwca  2014  roku  (uchwała objęta  protokołem  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  –  akt  notarialny  sporządzony  przez notariusza w Łodzi, Grzegorza Gawiora, Rep. A Nr 2502/2014). 
§ 6 [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

PROJEKT UCHWAŁY DO   PUNKTU 15   PORZĄDKU OBRAD  
UCHWAŁA Nr ……/2015

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M FOOD Spółki  Akcyjnej [zwanej dalej:  „Spółką"],  działając na podstawie  art.  430  §  1  i  art.  444  §  1  i  3  Kodeksu  spółek  handlowych  oraz  §  25  ust.  2  pkt  19) obowiązującego Statutu Spółki,  w związku z dokonaniem rejestracji  w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii E1 (w drodze dotychczasowego kapitału docelowego) oraz w związku z zamiarem upoważnienia Zarządu do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, postanawia dokonać, zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 8 Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: „ § 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  10.452.698,00  zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na: 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia  groszy) każda akcja, 1.255.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, o  wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, 607.940 (sześćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji  zwykłych na okaziciela serii  C1,  o  wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, 2.300.550  (dwa miliony trzysta tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E1, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pieniężnymi w całości przed zarejestrowaniem Spółki.” Natomiast § 8a Statutu Spółki otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu: „§ 8a1. W  terminie  do  dnia  23  listopada  2016  roku  Zarząd  upoważniony  jest  do  podwyższenia  kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 539.890 zł (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych) [kapitał docelowy].
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2. W  granicach  kapitału  docelowego  Zarząd  upoważniony  jest  do  dokonania  kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.  Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji. 4. Zarząd,  za  zgodą  Rady  Nadzorczej,  może  wyłączyć  prawo  poboru  dotyczące  każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.” 
§ 2 [Wejście uchwały w życie]Niniejsza  uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  jej  podjęcia,  z  tym  jednak  zastrzeżeniem,  że  skutek prawny  w  postaci  zmiany  Statutu  następuje  z  chwilą  wydania  przez  właściwy  Sąd  Rejestrowy postanowienia  w  przedmiocie  wpisania  zmian  Statutu  w  rejestrze  przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego. 
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