
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. w Milanówku  

z 11 kwietnia 2016 roku  

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:  

 

§ 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany [�].  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku 

z 11 kwietnia 2016 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku powołuje w 

głosowaniu tajnym komisję skrutacyjną w składzie: 

1) [�], 

2) [�], 

3) [�]. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku 

z 11 kwietnia 2016 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

W związku z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:  

 

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku przyjmuje 

następujący porządek obrad:  

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania ważnych uchwał; 

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 

5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej; 

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki; 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki; 

9) Zamknięcie obrad. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 



 

 

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku 

z 11 kwietnia 2016 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. powołuje w skład rady nadzorczej [�], 

zaewidencjonowanego / zaewidencjonowaną pod numerem PESEL [�], w ramach kadencji 

rozpoczętej w dniu 11 stycznia 2016 r. na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Black Pearl S.A. z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie rozpoczęcia nowej kadencji Rady 

Nadzorczej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku 

z 11 kwietnia 2016 roku 

w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia, co następuje:  

§ 1. 1. Dokonuje się podziału (splitu) wszystkich akcji Black Pearl S.A. poprzez obniżenie wartości 

nominalnej każdej akcji Black Pearl S.A. z 2,00 zł (dwóch złotych) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz 

zwiększenie liczby akcji Black Pearl S.A. składających się na kapitał zakładowy z 8.516.900 (ośmiu 

milionów pięciuset szesnastu tysięcy dziewięciuset) akcji do 170.338.00 (stu siedemdziesięciu 

milionów trzystu trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji.  

2. Podział akcji (split) następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Black Pearl S.A. w stosunku 1:20 

(jeden do dwudziestu), w związku z czym każdą z akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) 

wymienia się na 20 (słownie: dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.  

3. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego 

Black Pearl S.A.  

§ 2. Zmienia się Statutu Black Pearl S.A. w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.033.800 zł (siedemnaście milionów trzydzieści trzy tysiące 

osiemset złotych) i dzieli się na 170.338.000 (sto siedemdziesiąt milionów trzysta trzydzieści osiem 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w tym:  

a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 

b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000. 

§ 3. W związku ze zmianą Statutu Black Pearl S.A. na mocy  § 2. powyżej, upoważnia się Radę 

Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego tego Statutu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, lecz zmiany Statut wchodzą w życie z chwilą 

dokonania wpisu o zmianie Statutu przez właściwy Sąd, przy czym zgłoszenie zmiany Statutu na mocy 

niniejszej uchwały do właściwego Sądu powinno nastąpić po dokonaniu przez Sąd wpisu zmiany o 

zmianie Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E 

na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2016 r. 

 

 



Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku 

z 11 kwietnia  2016 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 

2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa 

poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 

 

§ 1. W związku z podjęciem w dniu 11 kwietnia 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Black Pearl S.A. uchwały nr 5 w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki, a także w 

celu korekty oczywistych omyłek w zakresie litery określającej serię nowoemitowanych akcji, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 

pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki, w taki sposób, że: 

1) § 1. ust. 1 zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie: 

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15.000.000 zł (piętnaście 

milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 150.000.000 (stu pięćdziesięciu milionów) 

sztuk akcji serii F, o kolejnych numerach od numeru 1 do numeru nie wyższego niż 

150.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii F”). 

2) § 3. ust. 1 zmienianej Uchwały otrzymuje brzmienie: 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do §1 niniejszej 

uchwały, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki uchwalonego uchwałą numer 6 podjętą w dniu 11 stycznia 2016 r. oraz 

zmian Statutu Spółki wynikających z podziału akcji na mocy uchwały nr [�] podjętej [�] 

kwietnia 2016 r., dokonuje się następującej zmiany  § 6 ust. 1 Statutu Spółki: 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.033.802,00 zł (siedemnaście milionów 

trzydzieści trzy tysiące osiemset dwa złote zero groszy) oraz nie więcej niż 32.033.800,00 zł 

(trzydzieści dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych zero groszy) i dzieli się na nie 

mniej niż 170.338.001 (sto siedemdziesiąt milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy jeden) 

oraz nie więcej niż 320.338.000 (trzysta dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści osiem 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym:  

a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;  

b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000. 

c) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji 

zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 

oznaczonych numerami od numeru 1 do numeru 150.000.000.” 

3) w § 5. ust. 1  lit d oraz ust. 2 lit a zmienianej Uchwały wyrażenia „Akcji Serii E” zastępuje się 

wyrażeniami „Akcji serii F”. 

- a w pozostałym zakresie zmieniana Uchwała pozostaje bez zmian. 

§ 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z 

uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały. 

 

 

 


