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Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki LOYD S.A.: 

Uchwała nr 1 

 z dnia 18 stycznia 2016 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej 

 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru Członków komisji 

skrutacyjnej.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Pan Bartosz Kaczmarczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 1 oddano łącznie 9.183.643 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące 

sześćset czterdzieści trzy) głosy z 8.183.643 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy 

tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 64,15% (sześćdziesiąt cztery i 

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, 

wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie 

było; Uchwała nr 1 została przyjęta. --------------------------------------------------------------------- 

  Następnie Bartosz Kaczmarczyk zarządził zgłaszanie kandydatur do 

komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury: Ewy Kosek i Jakuba Biel. Wobec czego 

Bartosz Kaczmarczyk zaproponował powołanie komisji skrutacyjnej w składzie 

dwuosobowym i podjęcie uchwały:----------------------------------------------------------------------    

Uchwała nr 2  

z dnia 18 stycznia 2016 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie 

 w sprawie wyboru Członków komisji skrutacyjnej 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: Ewę Kosek i 

Jakuba Biel.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pan Bartosz Kaczmarczyk stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 2 oddano łącznie 9.183.643 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące 

sześćset czterdzieści trzy) głosy z 8.183.643 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy 

tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 64,15% (sześćdziesiąt cztery i 

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, 

wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie 

było; Uchwała nr 2 została przyjęta.---------------------------------------------------------------------- 
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III.  Następnie Pan Bartosz Kaczmarczyk zarządził zgłaszanie kandydatur na 

Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono jedynie kandydaturę Pana Bartosza 

Kaczmarczyka - akcjonariusza. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 

uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 3  

z dnia 18 stycznia 2016 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z 

siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana 

Bartosza Kaczmarczyka.”----------------------------------------------------------------------------------- 

  Pan Bartosz Kaczmarczyk stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad 

uchwałą nr 3 oddano łącznie 9.183.643 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące 

sześćset czterdzieści trzy) głosy z 8.183.643 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy 

tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 64,15% (sześćdziesiąt cztery i 

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, 

wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie 

było; Uchwała nr 3 została przyjęta. Pan Bartosz Kaczmarczyk został wybrany 

Przewodniczącym Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia Bartosz Marcin Kaczmarczyk, używający 

imienia Bartosz, syn Adama i Ewy, zamieszkały w Krakowie (30-447), przy ulicy 

Ludwisarzy nr 6,  PESEL 77051301374, jest notariuszowi osobiście znany.-------------------- 

IV.   W ramach realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - na 

wniosek Zarządu przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, które 

ukazało się w dniu 23 grudnia 2015 roku, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 

sześciu akcjonariuszy reprezentujących 8.183.643 (osiem milionów sto osiemdziesiąt 

trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje stanowiące 64,15% (sześćdziesiąt cztery i 

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, dających prawo do 9.183.643 

(dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści trzy) głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, zatem Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w 

zakresie przedstawionego porządku obrad.------------------------------------------------------------ 

V.  Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w 

przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ------ 
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Uchwała nr 4 

z dnia 18 stycznia 2016 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą:  Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z 

siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym poniższy porządek obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia:  ---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------- 

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji 

Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.  Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------- 

4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------ 

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------- 

6. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------- 

7. 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. -------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------ 

9. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia 

tekstu jednolitego statutu spółki. ---------------------------------------------------------------- 

 10. Zamknięcie obrad.”------------------------------------------------------------------------ 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 4 oddano łącznie 9.183.643 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące 

sześćset czterdzieści trzy) głosy z 8.183.643 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy 

tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 64,15% (sześćdziesiąt cztery i 

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, 

wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie 

było; Uchwała nr 4 została przyjęta.---------------------------------------------------------------------- 

VI.  W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący 

Zgromadzenia poinformował, że akcjonariusz: LIF Trust Cyprus Limited zaproponował 

własny projekt uchwały, który to projekt przewiduje górną granicę podwyższenia 

kapitału zakładowego wyższą niż proponowana przez Zarząd. Dalej Przewodniczący 

poinformował, że wobec zgłoszenia wniosku akcjonariusza Zarząd Spółki przedstawił 

nową opinię w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia w całości prawa poboru akcji 

serii E oraz wskazania sposobu ustalenia ceny emisyjnej wymienionych akcji. 
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Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały numer 5 w brzmieniu 

zaproponowanym przez LIF Trust Cyprus Limited jako dalej idącej, o treści:  -------------- 

 

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 §4 KSH. ------------------- 

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 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia 

ceny emisyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zawarcia wraz z umowami objęcia akcji serii E 

umów lock-up zobowiązujących podmioty obejmujące Akcje serii E do niezbywania 

tych akcji w okresie 1 roku od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w 

zakresie Akcji serii E do rejestru przedsiębiorców. -------------------------------------------------- 

11. 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 
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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.”----------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podwyższenie kapitału zakładowego i 

zmiana statutu wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.”--------------------------- 

(treść załącznika nr 1)---------------------------------------------------------------------------------------- 

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA  

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

W PRZEDMIOCIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU 

AKCJI SERII E ORAZ WSKAZANIA SPOSOBU  

USTALENIA CENY EMISYJNEJ WW. AKCJI 

„Niniejszy dokument jest Opinią Zarządu w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia w 

całości prawa poboru Akcji Serii E oraz wskazania sposobu ustalenia ceny emisyjnej 

ww. akcji, wydaną przez Zarząd w ślad za wnioskiem akcjonariusza LIF Trust Cyprus 

Ltd z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie projektu uchwały 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. W związku z możliwą zmianą 

treści uchwały, jaka zostanie podjęta na Nadzwyczajnym  Walnym Zgromadzeniu, 
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Zarząd przedkłada zmienioną treść opinii w stosunku do Opinii Zarządu z 22 grudnia 

2015 r: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona przez Zarząd w ramach subskrypcji 

prywatnej. Objęcie akcji serii E prowadzić będzie do uzyskania przez Spółkę środków w 

kwocie do ok. 6.000.000 (sześć milionów) złotych, przeznaczonych głównie na wydatki 

inwestycyjne Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

W ocenie Zarządu  wyemitowanie akcji serii E pozwoli na radykalną poprawę 

wskaźników finansowych Spółki, w tym wzrost kapitałów własnych i spadek 

zobowiązań. Powyższa operacja długoterminowo poprawi również płynność finansową 

Spółki. Emisja akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru stanowi najbardziej efektywny 

czasowo, kosztowo oraz finansowo model podwyższenia kapitału zakładowego i 

pozyskania kapitału. Zarząd ocenia, że rezygnacja z czynności związanych z 

proponowaniem akcji dotychczasowym akcjonariuszom, która miałaby w warunkach 

działalności Spółki charakter oferty publicznej związanych z szeregiem uwarunkowań 

prawnych charakterystycznych dla publicznego proponowania instrumentów 

finansowych, jest jedynym możliwym sposobem szybkiej realizacji emisji akcji i 

uzyskania impulsu do skokowego rozwoju działalności i wzrostu wartości Spółki. 

Subskrypcja prywatna przeprowadzona wśród ograniczonej liczby potencjalnych 

inwestorów stanowi proces o nieporównanie niższych pracochłonności i kosztach od 

ewentualnej oferty publicznej. ---------------------------------------------------------------------------- 

Zarząd Spółki wskazuje ponadto, że na podstawie umowy przedwstępnej objęcia akcji, 

zawartej ze spółka Loyd BK sp. z o.o., podanej do publicznej wiadomości raportem 

bieżącym nr 2/2016 uzyskał możliwość skutecznego plasowania całej planowanej emisji 

akcji serii E. Równocześnie Zarząd Spółki nie wyklucza zawierania umów objęcia akcji 

serii E z innymi zainteresowanymi podmiotami. ---------------------------------------------------- 

Zarząd Spółki akceptuje i popiera proponowane ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E na 

kwotę nie niższą niż średni kurs akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect z okresu 3 miesięcy od dnia ustalenia tej ceny. W ocenie Zarządu 

taki sposób określenia ceny emisyjnej, która zostanie ostatecznie ustalona przez Zarząd 

przed złożeniem oferty objęcia akcji serii E, stanowi daleko idące zabezpieczenie 

interesu Spółki i dotychczasowych Akcjonariuszy. W szczególności tak ustalona cena 

emisyjna będzie wyższa niż uprzednio proponowana cena emisyjna, oparta o kurs 

średni z okresu jednomiesięcznego. Przy zastosowaniu powyższej ceny emisyjnej 

Spółka otrzyma z emisji akcji środki odpowiadające bieżącej rynkowej wartości akcji 

spółki, ustalanej na platformie ASO NewConnect. W efekcie powyższych działań 

nastąpi nie tylko podwyższenie kapitałów własnych Spółki, ale również istotny wzrost 

jej wartości. Z perspektywy dotychczasowych Akcjonariuszy rozwodnienie ich kapitału, 

jakiego doznają w wyniku emisji akcji serii E zostanie więc zrównoważone wzrostem 



 8 

wartości całej Spółki. W efekcie interes dotychczasowych akcjonariuszy nie zostanie 

naruszony w wyniku emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. ----------------------- 

Powyższe okoliczności przemawiają za podjęciem przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwały dotyczącej emisji akcji serii E według proponowanej przez 

Zarząd treści. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kraków, 18 stycznia  2016 r.”------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 5 oddano łącznie 9.183.643 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące 

sześćset czterdzieści trzy) głosy z 8.183.643 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy 

tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 64,15% (sześćdziesiąt cztery i 

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, 

wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie 

było; Uchwała nr 5 została przyjęta. --------------------------------------------------------------------- 

VII.  Następnie w ramach realizacji pkt 8 porządku obrad Przewodniczący 

Zgromadzenia zaproponował przyjęcie kolejno uchwał o treści:------------------------------- 

Uchwała nr 6  

z dnia 18 stycznia 2016 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A.,  

z siedzibą w Warszawie  

w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z 

siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 3 

uzyskuje brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 „3. Do składania oświadczeń, zaciągania zobowiązań podpisywania 

dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu 

samodzielnie.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 6 oddano łącznie 9.183.643 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące 

sześćset czterdzieści trzy) głosy z 8.183.643 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy 

tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 64,15% (sześćdziesiąt cztery i 

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, 

wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie 

było, zatem uchwała nr 6 została przyjęta. ------------------------------------------------------------- 

VIII.  Następnie w ramach realizacji pkt 9 porządku obrad Przewodniczący 

Zgromadzenia zaproponował przyjęcie kolejno uchwały o treści:------------------------------ 

 

 

 



 9 

Uchwała nr 7 

 z dnia 18 stycznia 2016 r.  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A.,  

z siedzibą w Warszawie  

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki. 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z 

siedzibą w Warszawie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwał 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętych przez to Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 7 oddano łącznie 9.183.643 (dziewięć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące 

sześćset czterdzieści trzy) głosy z 8.183.643 (osiem milionów sto osiemdziesiąt trzy 

tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 64,15% (sześćdziesiąt cztery i 

piętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, 

wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie 

było, zatem uchwała nr 7 została przyjęta.-------------------------------------------------------------- 

IX.  Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 

zakończył obrady. -------------------------------------------------------------------------------------------- 


