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UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 14 LIPCA 2015 ROKU 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  INDEXMEDICA  S.A.  powołuje  na  Przewodniczącego  Walnego 
Zgromadzenia ……………………………… 

* * *

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 14 LIPCA 2015 ROKU 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje 
następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki INDEXMEDICA Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Krakowie oraz APX Metropolis Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach 
oraz w sprawie zmian Statutu Spółki

6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

* * *

UCHWAŁA NR [•] Z DNIA 14 LIPCA 2015 ROKU 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie połączenia spółki INDEXMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz APX 
Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w 

Katowicach oraz w sprawie zmian Statutu

Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  Spółki  działającej  pod  firmą  INDEXMEDICA  spółka  akcyjna  z  
siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000349031, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h. w zw. z art. 506 i nast. k.s.h. uchwala, co 
następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE



1. INDEXMEDICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej zwana: „INDEXMEDICA” lub „Spółką 
Przejmującą”)  łączy  się  ze  Spółką  działającą  pod  firmą APX Metropolis  Spółka  z  ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców  KRS  w Sądzie  Rejonowym  Katowice-  Wschód  w  Katowicach  Wydział  VIII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487403, NIP 954-274-61-95, 
REGON 243424418 (dalej zwaną: „APX” lub „Spółką Przejmowaną”). 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h.,  
tj. poprzez przeniesienie całego majątku APX na  INDEXMEDICA za akcje jakie INDEXMEDICA, w 
ramach  dokonanego  podwyższenia  kapitału  zakładowego,  wyda  Wspólnikom  Spółki 
Przejmowanej –  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Planie  Połączenia  Spółek  INDEXMEDICA 
Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie z APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach - uzgodnionym i podpisanym pomiędzy 
łączącymi się Spółkami 30 kwietnia 2015 roku  opublikowanym na stronach internetowych spółek 
(zwanym dalej „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI INDEXMEDICA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INDEXMEDICA wyraża zgodę na: 

a) Plan Połączenia; 

b) zmiany STATUTU INDEXMEDICA związane z połączeniem INDEXMEDICA i APX wskazane w § 4 
niniejszej Uchwały. 

§ 3. ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

1. W  celu  przeprowadzenia  połączenia  INDEXMEDICA z  APX kapitał  zakładowy  INDEXMEDICA 
zostaje  podwyższony  o  kwotę  358.241,50  zł  (trzysta  pięćdziesiąt  osiem  tysięcy  dwieście 
czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję 3.582.415 (trzy miliony pięćset 
osiemdziesiąt  dwa  tysiące  czterysta  piętnaście)  akcji  zwykłych  na  okaziciela  serii  E,  każda  o 
wartości  nominalnej  0,10  zł,  w  związku  z  czym  kapitał  zakładowy  Spółki  wynosić  będzie 
1.049.959,50  zł  (jeden  milion  czterdzieści  dziewięć  tysięcy  dziewięćset  pięćdziesiąt  dziewięć 
złotych i pięćdziesiąt groszy).

2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia INDEXMEDICA oraz APX 
Wspólnikom APX, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. według zasad ustalonych w Planie Połączenia i nie  
wymagają ani objęcia ani opłacenia. 

3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 
będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku.

4. Akcje serii E zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). 

§ 4. ZMIANA STATUTU 

Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  INDEXMEDICA,  w  związku  z  uchwalonym  połączeniem 
INDEXMEDICA i APX postanawia dokonać zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.049.959,50 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy  
dziewięćset pięćdziesiąt  dziewięć złotych i  pięćdziesiąt  groszy) i  dzieli  się  na 10.499.595 (słownie:  
dziesięć  milionów czterysta  dziewięćdziesiąt  dziewięć  tysięcy pięćset  dziewięćdziesiąt  pięć)  akcji  o  
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej  
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości  
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 
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3) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o  
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

4) 4.317.180 (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto  
osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł  
(słownie: dziesięć groszy) każda.”

5) 3.582.415 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji  
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda”.

§ 5. UPOWAŻNIENIE 

Upoważnia się Zarząd INDEXMEDICA do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z  
przeprowadzeniem procedury połączenia INDEXMEDICA z APX. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd  
rejestrowy. 

* * *
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