
 
UCHWAŁA NR 1/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 

z dnia 21.03.2016 roku 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZA 

 
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i artykułu 29 Statutu Spółki, 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod  firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Chorzowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 Wybiera Pana/Panią ……………………. na Przewodniczącego Zgromadzenia  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 

UCHWAŁA NR 2/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 21.03.2016 roku 

 
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki pod  firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 
uchwala, co następuje :  

 
§ 1. 

Uchyla tajność głosowania  w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 3/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 21.03.2016 roku 

 
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej 

 
§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod  firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Chorzowie wybiera komisję skrutacyjną , w której skład wchodzą: …………………… .  
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 4/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 21.03.2016 roku 

 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod  firmą „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Chorzowie przyjmuje następujący porządek obrad: 
 



1. Otwarcie obrad.  
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał 
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej  
5. Wybór komisji skrutacyjnej.  
6. Przyjęcie porządku obrad.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A. 
8. Sprawy różne i wolne wnioski.  
9. Zamknięcie obrad NWZA. 

 
UCHWAŁA NR 5/2016 

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: „Ruch” Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 

z dnia 21.03.2016 roku 
 

 w sprawie: emisji obligacji na okaziciela serii A  

Działając na podstawie art. 2 pkt. 1, art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 238) zwanej dalej „Ustawą o Obligacjach” oraz art. 27 ust. 1 lit. f i ust. 3 pkt 
2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna uchwala 
co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1. 
Emisja obligacji 

 
1. „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna wyemituje obligacje na okaziciela serii A, o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, zwanych dalej „Obligacjami”. ----------------------------  
2. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy 

o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych, 
oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób, wytypowanych według 
uznania Zarządu „RUCH” Chorzów Spółka Akcyjna. --------------------------------------------------  

3. Oferta zostanie skierowana do inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych. 
4. Minimalna liczba Obligacji, które muszą zostać subskrybowane, aby emisja doszła 

do skutku to jedna Obligacja. ------------------------------------------------------------------------------  
5. Obligacje będą zabezpieczone bądź niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy 

o Obligacjach. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Nie określa się celu emisji Obligacji. ---------------------------------------------------------------------  
7. Obligacje otrzymają postać dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. ----  
8. Obligacje zostaną złożone do depozytu prowadzonego przez Spółkę. Depozytariusz wyda 

Obligatariuszom zaświadczenia depozytowe. ----------------------------------------------------------  
9. Termin wykupu Obligacji wynosi 60 (sześćdziesiąt) miesięcy. -------------------------------------  
10. Spółka może według swobodnego uznania, dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji 

w dowolnym terminie pomiędzy upływem pół roku od Daty Przydziału a Datą Wykupu. 
O wcześniejszym wykupie Obligacji Spółka powiadomi za pomocą listów poleconych 
Obligatariuszy uwidocznionych w Rejestrze Obligatariuszy prowadzonym przez 
Depozytariusza wg stanu zapisów na 21 dni przed planowanym dniem wykupu Obligacji, 
nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem wykupu Obligacji. Prawo to będzie 
realizowane poprzez wypłatę kwoty należności głównej oraz odsetek (proporcjonalnie do 
upływu okresu odsetkowego) na rachunek bankowy Obligatariusza, uwidocznionego 
w Rejestrze Obligatariuszy wg stanu zapisów na dwa dni robocze poprzedzające 
planowany termin wykupu Obligacji, z jednoczesnym umorzeniem Obligacji. ------------------  

11. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej 
wartości nominalnej Obligacji, z tym że jeżeli dzień wykupu przypadnie na sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, zapłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym. --------------  

12. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem 
stałym, liczonym od wartości nominalnej Obligacji, naliczanym od dnia przydziału 
Obligacji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. Odsetki będą wypłacane w nie dłuższych niż rocznych okresach odsetkowych, 
w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty 



oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata 
oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. Odsetki od Obligacji są płatne na 
rachunek bankowy Obligatariusza. -----------------------------------------------------------------------  
 

§ 2. 
Upoważnienie dla Zarządu Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do określenia, 
w drodze stosownej odrębnej uchwały wszelkich szczegółowych warunków emisji Obligacji, 
o której mowa w treści niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim do określenia: ----------------  
1) maksymalnej liczby Obligacji proponowanych do nabycia,  
2) ceny emisyjnej Obligacji,  
3) wysokości i warunków oprocentowania Obligacji i/lub ewentualnej premii od Obligacji, 
4) warunków wypłaty oprocentowania Obligacji,  
5) zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy 

z tytułu posiadania Obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych 
obligacji,  

6) szczegółowych zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu Obligacji,  
7) zasad dystrybucji emitowanych Obligacji (w tym: emisji Obligacji w poszczególnych seriach, 

czasu trwania programu emisji Obligacji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, 
zasad dokonywania zapisów oraz opłacenia Obligacji),  

8) zasad przydziału Obligacji,  
9) innych, szczegółowych warunków emisji Obligacji.  

 
§ 3. 

Wejście uchwały w życie 
 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  


