
UCHWAŁA NR 1 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI POD FIRMĄ: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  

Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 ROKU 
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje: ---------------------------------------------------  

§ 1 

„Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pawła 
Bala”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 
podjęcia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pan Damian Czarnecki stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; 
oddano 3.220.071 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt jeden) 
ważnych głosów, z takiej samej liczby akcji stanowiących 93,84% (dziewięćdziesiąt 
trzy całe i osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki; uchwałę 
przyjęto 3.220.071 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 
się”, do uchwały nie zostały także zgłoszone sprzeciwy, wobec czego uchwała została 
podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pan Paweł Bala oświadczył, że wybór przyjmuje. --------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że 
stosownie do tej listy na dzisiejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze 
reprezentujący łącznie 3.220.071 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy 
siedemdziesiąt jeden) akcji nieuprzywilejowanych uprawniających do 3.220.071 
głosów, co stanowi 93,84% (dziewięćdziesiąt trzy całe i osiemdziesiąt cztery setne 
procent) kapitału zakładowego Spółki. --------------------------------------------------------  

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało 
zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, to jest z zachowaniem wymogów 
przewidzianych w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4023 Kodeksu 
spółek handlowych, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania 
wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści: -----------------  

UCHWAŁA NR 2 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI POD FIRMĄ: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  

Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 ROKU 
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w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: ------------------------------  

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przyjmuje następujący porządek obrad: ---------  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego 
zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------  

5. Przyjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie 
powołania komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------  

6. Powołanie komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 
subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) 
oraz w sprawie zmiany statutu. Proponowany dzień prawa poboru – 8 lutego 
2016r. ---------------------------------------------------------------------------------------  

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 
3.220.071 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt jeden) ważnych 
głosów, z takiej samej liczby akcji stanowiących 93,84% (dziewięćdziesiąt trzy całe i 
osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki; uchwałę przyjęto 
3.220.071 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, do 
uchwały nie zostały także zgłoszone sprzeciwy, wobec czego uchwała została podjęta.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 3 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI POD FIRMĄ: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  

Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 ROKU 
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji 

skrutacyjnej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------  

§ 1 
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Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. ------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 
3.220.071 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt jeden) ważnych 
głosów, z takiej samej liczby akcji stanowiących 93,84% (dziewięćdziesiąt trzy całe i 
osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki; uchwałę przyjęto 
3.220.071 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, do 
uchwały nie zostały także zgłoszone sprzeciwy, wobec czego uchwała została 
podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 4 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI POD FIRMĄ: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  

Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 ROKU 
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -------------------------------  

§ 1 

W skład komisji skrutacyjnej powołuje się: Pawła Bala. ------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 
3.220.071 (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt jeden) ważnych 
głosów, z takiej samej liczby akcji stanowiących 93,84% (dziewięćdziesiąt trzy całe i 
osiemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki; uchwałę przyjęto 
3.220.071 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, do 
uchwały nie zostały także zgłoszone sprzeciwy, wobec czego uchwała została 
podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pan Paweł Bala oświadczył, że wybór przyjął. ------------------------------------------------  

 
 

UCHWAŁA NR 6 
NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI POD FIRMĄ: SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE  

Z DNIA 26 STYCZNIA 2016 ROKU  
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu.  
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 2) i 
§ 7, art. 432, art. 433 § 1 k.s.h., uchwala co następuje: --------------------------------------  

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.431.323 
(trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) złote, 
to jest z kwoty 3.431.323 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta 
dwadzieścia trzy) złote do kwoty nie większej niż 6.862.646 (sześć milionów 
osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) złotych. ---------  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej 
niż 3.431.323 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta 
dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden 
złoty) każda. -------------------------------------------------------------------------------  

3. Akcje serii I będą zdematerializowane. ------------------------------------------------  

4. Akcje serii I zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed 
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. --------------------------------------------  

5. Cena emisyjna akcji serii I będzie równa 1,60 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt 
groszy) za każdą 
akcję. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób: ----------  

a. jeżeli akcje serii I zostaną 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, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego 
bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po 
raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----------------------  

b. jeżeli akcje serii I zostaną 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, tj. od dnia 1 stycznia 
tego roku obrotowego. ----------------------------------------------------------  

7. Akcje serii I zostaną zaoferowane akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo 
poboru (subskrypcja zamknięta). Dzień prawa poboru akcji serii I ustala się na 
8 lutego 2016 roku. -----------------------------------------------------------------------  

8. Za każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 
akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru 
uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii I. -------------------------------------------  
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§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania 
wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----------------------------------------  

a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii I, -------------  

b) określenia zasad dystrybucji akcji serii I, w tym sposobu i warunków składania 
zapisów na akcje serii I oraz zasad ich opłacenia, -----------------------------------  

c) zasad dokonania przydziału akcji serii I, ----------------------------------------------  

d) dokonania przydziału akcji serii I oraz wszelkich czynności związanych z 
podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, --------------------------------------  

e) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii I do 
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A,------  

f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem 
dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do 
treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. ------------------------------------  

g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o 
rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii I oraz praw poboru akcji serii 
I i praw do akcji serii I. -------------------------------------------------------------------  

§ 3 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego postanawia się zmienić § 8 ust. 1 
i 2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: -------------------------------  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.862.646 (sześć milionów 
osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć) złotych i dzieli się na 
nie więcej niż 6.862.646 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset 
czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -------------  

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: (1) 873.694 (osiemset siedemdziesiąt trzy 
tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A, (2) 87 
(słownie: osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, (3) 65.421 
(sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C, (4) 492.121 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden) akcji 
na okaziciela serii E, (5) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 
(6) nie więcej niż 3.431.323 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta 
dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii I.”. ---------------------------------------  

§ 4 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z 
uwzględnieniem zmian dokonanych niniejszą uchwałą. ------------------------------------  
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§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana kapitału 
zakładowego wchodzi w życie z dniem rejestracji przez właściwy Sąd. ------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 
2.434.601 (dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) ważnych 
głosów, z takiej samej liczby akcji stanowiących 70.95% (siedemdziesiąt całe i 
dziewięćdziesiąt pięć setne procent) kapitału zakładowego Spółki; uchwałę przyjęto 
2.263.035 ważnymi głosami „za”, , zaś ważnych głosów „przeciw” było 171.566. Nie 
było głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została 
podjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

W tym miejscu Wojciech Budny  zgłosił sprzeciw do uchwały. ---------------------------  

 


