
UCHWAŁA NR___ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w  
z dnia: 30 czerwca 2015 roku 
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą	  akcji serii A z akcji imiennych 
na akcje na okaziciela oraz w sprawie wprowadzenia akcji serii A do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu pod nazwą	  NewConnect, prowadzonego przez Giełdę	  
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „YOUR IMAGE S.A.”z siedzibą w  uchwala, co 
następuje: 
1. W związku ze zmianą (konwersją) akcji serii A z akcji imiennych na akcje na 
okaziciela, zmianie ulega § Statutu Spółki, który otrzymuje następując treść: 
 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 	  --- zł ( 
złotych)  
2. Kapitał zakładowy dzieli się	  na: 
a) -- (j----) akcji zwykłych na okaziciela serii A,  
o wartości nominalnej po 0,10 zł 
(dziesięć	  groszy) każda akcja, 
b) -- () akcji na okaziciela serii A, o 
numerach od ---- do ----, o wartości nominalnej po 0,10 zł 
(dziesięć	  groszy) każda akcja, 
c) -- () akcji zwykłych na okaziciela 
serii B,  o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć	  groszy) każda akcja, 
d) -- () akcji zwykłych na 
okaziciela serii C, , o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć	  groszy) każda akcja, 
2. Akcje serii A po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów 
wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki zostanie 
dokonana z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu 
do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu obejmującej zmianę akcji serii A z akcji 
imiennych na akcje na okaziciela. 
UCHWAŁA NR___ 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Your Image Spółka Akcyjna z siedzibą w  
z dnia: 30 czerwca 2015 roku 
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację	  akcji serii A i 
wprowadzenie akcji serii A do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę	  Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „YOUR IMAGE S.A.”z siedzibą w  uchwala, co 
następuje: 
1. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie 
dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii A Spółki oraz praw do 
akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz 
upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia 
Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych 
mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A  



2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania 
wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu 
wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii A  
Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o 
wprowadzenie akcji na okaziciela serii A Spólki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
NewConnect.” 
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 


