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UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA  

W DNIU 27 LIPCA 2015 ROKU 

 

Uchwała Nr 01/07/ZWZ/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie 

 z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie przyj ęcia planowanego porz ądku obrad. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie przyjmuje ustalony porządek obrad w brzmieniu zgodnym z ogłoszonym w biurze Zarządu 

Spółki w Warszawie (00-845) przy ulicy Łuckiej numer 18 (osiemnaście) lokal numer 76 (siedemdziesiąt 

sześć) oraz opublikowanym na stronie internetowej spółki pod adresem: www.hetan.pl w zakładce 

Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się. 

 

Uchwała Nr 02/07/ZWZ/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  Rady Nadzorczej z działalno ści za okres 
od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 
roku oraz sprawozdania z wyników oceny badania spra wozdania finansowego i sprawozdania 

Zarządu z działalno ści Spółki oraz propozycji Zarz ądu odno śnie przeznaczenia zysku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku oraz 

sprawozdania z wyników oceny badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz propozycji Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku, postanawia zatwierdzić w 

całości wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej. 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 03/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalno ści Spółki za okres od 
dnia 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 

roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek 

handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 

01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się. 

 

Uchwała Nr 04/07/ZWZ/2015 

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Spółki za okres od dnia 01 (pierwszego) stycznia 20 14 roku do dnia 31 (trzydziestego 

pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek 
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handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 

(pierwszego) stycznia 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 05/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk 

Spółki za rok 2014 w wysokości netto 389.384,24zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 

osiemdziesiąt cztery 24/100 złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 06/07/ZWZ/2015  

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Zarz ądu Panu Jörgowi Schmolinski absolutorium z wykonani a 
przez niego obowi ązków w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 201 4 roku do dnia 21 

(dwudziestego pierwszego) stycznia 2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Panu Jörgowi Schmolinski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
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Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 (pierwszego) stycznia 2014 roku do dnia 21 (dwudziestego 

pierwszego) stycznia 2014 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 07/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Zarz ądu Panu Arno Alexander Sardelic absolutorium z 
wykonania przez niego obowi ązków w okresie od dnia 21 (dwudziestego pierwszego)  stycznia 

2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) gru dnia 2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Panu Arno Alexander Sardelic absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

Prezesa Zarządu w okresie od dnia (dwudziestego pierwszego) stycznia 2014 roku do dnia 31 

(trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 08/07/ZWZ/2015  

 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu  Jörgowi Rathke absolutorium z 
wykonania przez niego obowi ązków w okresie od dnia 07 (siódmego) pa ździernika 2014 roku 

do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Panu Jörgowi Rathke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 07 (siódmego) października 2014 

roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 09/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu  Arturowi Chabowskiemu absolutorium z 
wykonania przez niego obowi ązków w okresie od dnia 07 (siódmego) pa ździernika 2014 roku 

do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 07 (siódmego) 

października 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się. 

 

Uchwała Nr 10/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu  Tomaszowi Grzegorzowi Sadurskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w okresie od dnia 07 (siódmego) 

października 2014 roku do dnia 25 (dwudziestego pi ątego) listopada 2014 roku. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Panu Tomaszowi Grzegorzowi Sadurskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 07 

(siódmego) października 2014 roku do dnia 25 (dwudziestego piątego) listopada 2014 roku. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 20.134.325 

(dwudziestoma milionami stu trzydziestoma czterema tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 78,05% (siedemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 20.134.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 11/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu  Pawłowi Jackowi Janiszewskiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowi ązków w okresie od dnia 07 (siódmego) 

października 2014 roku do dnia 25 (dwudziestego pi ątego) listopada 2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Panu Pawłowi Jackowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 07 

(siódmego) października 2014 roku do dnia 25 (dwudziestego piątego) listopada 2014 roku. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 12/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia czło nkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi 
Witoldowi Łagódce absolutorium z wykonania przez ni ego obowi ązków w okresie od dnia 07 
(siódmego) pa ździernika 2014 roku do dnia 25 (dwudziestego pi ątego) listopada 2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Panu Michałowi Witoldowi Łagódce absolutorium z wykonania przez niego 
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obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 07 

(siódmego) października 2014 roku do dnia 25 (dwudziestego piątego) listopada 2014 roku.. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 13/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia czło nkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi 
Mirosławowi Wo źniakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego o bowi ązków w okresie 
od dnia 25 (dwudziestego pi ątego) listopada 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego  pierwszego) 

grudnia 2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Panu Tomaszowi Mirosławowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 25 

(dwudziestego piątego) listopada 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 14/07/ZWZ/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia czło nkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce 
Irenie Roma ńskiej absolutorium z wykonania przez ni ą obowi ązków w okresie od dnia 25 

(dwudziestego pi ątego) listopada 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego  pierwszego) grudnia 
2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Pani Agnieszce Irenie Romańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 25 (dwudziestego piątego) 

listopada 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się.  

 

Uchwała Nr 15/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia czło nkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Oliwii 
Sobczy ńskiej absolutorium z wykonania przez ni ą obowi ązków w okresie od dnia 25 

(dwudziestego pi ątego) listopada 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego  pierwszego) grudnia 
2014 roku. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie udziela Pani Joannie Oliwii Sobczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, to jest w okresie od dnia 25 (dwudziestego piątego) 

listopada 2014 roku do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się. 

 

Uchwała Nr 16/07/ZWZ/2015  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

HETAN TECHNOLOGIES Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie  

z dnia 27 lipca 2015 roku  

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Za rządowi upowa żnienia do podwy ższenia 
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w raz z mo żliwo ścią wył ączenia przez 

Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgo dą Rady Nadzorczej. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hetan Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 6 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: 

„5.1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 lat od podjęcia niniejszej uchwały, do podwyższenia 

kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.934.737,50 (jeden milion dziewięćset trzydzieści cztery 

tysiące siedemset trzydzieści siedem 50/100 złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać 
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przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału 

zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu 

szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian 

za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji 

uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 

kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia 

kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 

5.2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o 

podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 

5.3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa 

objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia 

kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki 

upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady 

Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w obecności, co najmniej trzech 

członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów przeciwnych uchwale”. 

2. Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do 

dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie 

Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w najbardziej optymalny sposób, a tym 

samym stworzenie Zarządowi możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się 

uwarunkowaniach ekonomiczno-gospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności. Zarząd Spółki 

korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego 

będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. 

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w 

części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. 

Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd 

zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie szczegółowych 

warunków poszczególnych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności ustalenie liczby 

emitowanych akcji i ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody 

przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części 

prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił następującą 

opinię w tym zakresie, którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela: „Wyłączenie prawa 

poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego jest konsekwencją wprowadzenia 

instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów 

stanowi uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego dokonania podwyższenia 

kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na 

potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w 

najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię Spółki zakładającą zarówno 

rozwój organiczny jak i poprzez akwizycje, a w konsekwencji przyczynią się do umocnienia pozycji 
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konkurencyjnej Spółki. Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność 

uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz 

ustalenie szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w 

szczególności ustalenie liczby emitowanych akcji i ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji. Z 

powyższych względów wyłączenie w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji 

Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z 

interesami dotychczasowych akcjonariuszy”. 

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian 

Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 22.714.325 

(dwudziestoma dwoma milionami siedmiuset czternastoma tysiącami trzystu dwudziestoma pięcioma) 

głosami, co stanowi 88,05% (osiemdziesiąt osiem 05/100 procent) akcji w kapitale zakładowym. 

Łącznie oddano 22.714.325 ważnych głosów za podjęciem uchwały, przy braku głosów przeciwnych i 

wstrzymujących się. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków, 

Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.   

 

    


