
Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 września 2015 roku 
w sprawie: 

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Silesia One S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………….………………………… 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 16 września 2015 roku 
w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 i wyników oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku 
Spółki za rok obrotowy 2014. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2014. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A 1, zmiany Statutu 

Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem 
niniejszej uchwały 

14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości 
nominalnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania 
czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały 

15. Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zadośćuczynienia akcjonariuszowi szkody związanej ze 

zniesieniem uprzywilejowania.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w klasyfikacji PKD.
18. Zamknięcie obrad. 



Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia. 
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 

 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok

2014, obejmujące: 

1) wprowadzenie,
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie pasywów i aktywów 

wykazuje kwotę 2.609.111,91 zł, 
3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 r., wykazujący stratę netto w kwocie 

585.263,95 zł, 
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na

dzień 31 grudnia 2014 r. na sumę 6283,63 zł, 
5) informację dodatkową 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok

2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 



Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sebastianowi Bogus – Prezesowi Zarządu –

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Boszko – Prezesowi Zarządu –

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Bogus - Członkowi Rady Nadzorczej –

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 



Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Reng - Członkowi Rady Nadzorczej –

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Nowickiemu - Członkowi Rady

Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mosiołek - Członkowi Rady Nadzorczej

– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 



§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Jasnowskiemu - Członkowi Rady

Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroniowi - Członkowi Rady

Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlarowi - Członkowi Rady Nadzorczej

– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Górskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Ochmanowi - Członkowi Rady

Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2014 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Gilowi - Członkowi Rady Nadzorczej

– absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 

pokrycia straty Spółki za rok 2014 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 
Postanawia się pokryć stratę netto w wysokości 585.263,95 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć

tysięcy, dwieście sześćdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt pięć groszy ) z zysku osiągniętego w
latach następnych. 

§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 



dalszego istnienia spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Z uwagi na treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych

w tym przepisie oraz mając na względzie wniosek Zarządu Silesia One S.A., Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Silesia One S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 

w sprawie zamiany akcji imiennych serii A 1 na akcje na okaziciela, dematerializacji akcji 
serii A1 oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 
Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z 

wykonaniem niniejszej uchwały 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), 

działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 352 Kodeksu spółek 
handlowych, art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki, 

na żądanie Akcjonariusza Spółki, niniejszym uchwala, co następuje: 
1. Zamienia się 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1 na akcje na 

2. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję imienną 
3. W związku z zamianą akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, na podstawie 

§ 1
1. Zamienia się 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1 na akcje na 

okaziciela.
2. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję imienną serii A1

przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu.
3. W związku z zamianą akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela, na podstawie 

art. 352 Kodeksu spółek handlowych, uprzywilejowanie wygasa. 
4. Akcje serii A1 będą miały formę zdematerializowaną.

§ 2 

Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji  serii A do obrotu 
oraz na dematerializację tych akcji  oraz ich rejestrację w KDPW

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, 
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia 
akcji serii A1 w celu ich dematerializacji.

wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do 



wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi. 
§ 3

1. W związku ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zamianą tych akcji z 
akcji imiennych na akcje na okaziciela, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 3 Statutu Spółki otrzymuje 
następujące nowe brzmienie:

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.700.000,00 (cztery miliony siedemset tysięcy) złotych. 
2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion)

złotych

b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii
A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości 

nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,

c.  10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o łącznej wartości 

nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) 
złotych, 

d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych 
na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o łącznej wartości 

nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) 
złotych. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy. 

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 

scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, zmiany Statutu 
Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem 

niniejszej uchwały 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako 

„Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: 



§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich 
dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

akcji Spółki każdej z serii do wysokości 5,00 zł (pięć złotych) w miejsce 
(„Scalenie Akcji”).

2. Scalenie Akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji 
Spółki wszystkich serii A1, A2 B i C z liczby 47.000.000 (czterdzieści siedem 
milionów) do liczby 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy), czyli poprzez 

połączenie każdych 50 (pięćdziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości 0,10 zł 
(dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć 

3.  Scalenie Akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału 
zakładowego Spółki 

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do 
dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności 

niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do 
Scalenia Akcji w ten sposób, że 50 (pięćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł  

(dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości 
nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), a w szczególności do:

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2)  wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba 
akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na 

poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia
liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), a w szczególności do: 

każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł 
(dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach 

(dalej jako „Dzień Referencyjny”), 

3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości 
nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”), które to zmiany zostaną 
zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych 

rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy 
Spółki, 

4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu 
przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań 

powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW, 



§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe
zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod

firmą „Twinlight Finance Limited” z siedzibą na Cyprze (dalej jako „Twinlight”), który to 
akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu 10.08.2015 r. (dalej łącznie jako 
„Umowa”) zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u 
których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „Niedobory Scaleniowe”), aby umożliwić 
wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości 
nominalnej 5,00 złotych (pięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz 
stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i 

wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na 
dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym,

która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (50:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki 
o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć  złotych). 

3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień
Referencyjny, 

tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do 
czterdziestu dziewięciu będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten 

niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć  złotych), zaś uprawnienia 
Twinlight do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 5,00 zł (pięć 
złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do 

uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 
5,00 zł (pięć złotych). 

4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce
przez Twinlight na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, Twinlight dostarczy niezbędnych

akcji dla celu uzupełnienia niedoborów scaleniowych.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza niniejszym 
zawarcie przez Spółkę Umowy z Twinlight, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych 

w niej warunków zawieszających. Wynikające z Umowy czynności rozporządzające 
Twinlight są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki. 

6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w 
niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do 

skutku. 

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poleca akcjonariuszom Spółki sprawdzenie ich stanu
posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do 

dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego 
wyznaczonego przez Zarząd Spółki, który zostanie ogłoszony w formie odpowiedniego 



raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w Dniu 
Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt). Zabieg ten 

zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności 
realizacji niniejszej uchwały. 

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że 
dotychczasowy art. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie: 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.700.000,00 (cztery miliony siedemset tysięcy) złotych. 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 

a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 
5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,

b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o 
wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 

c.  218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt ) akcji zwykłych na
okaziciela Serii B o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej 
wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 

osiemset) złotych,

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na 
okaziciela Serii C o wartości nominalnej 5 zł ( pięć złotych) każda oraz o łącznej 

wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście)
złotych,

§6

1: Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

2: W zakresie § 5 uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy 
zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 21 niniejszego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji 
przez Sąd Rejestrowy

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach 
z dnia 16 września 2015 roku 

w sprawie: 

 upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.



§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Silesia One Spółka Akcyjna działając na

podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych trakcie dzisiejszego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

§2

1 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Projekty  uchwał  zgłoszone  przez  akcjonariusza  działającego  na  podstawie
przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. reprezentującego ponad
1/20 kapitału zakładowego 

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie:
zadośćuczynienia akcjonariuszowi szkody związanej ze zniesieniem uprzywilejowania

§1

Z tytułu zniesienia uprzywilejowania akcji, o których mowa w uchwale nr 20 § 1 ust. 1, Spółka
wypłaci posiadaczowi tych akcji odszkodowanie w wysokości 0,14 złotych za akcję

(„Odszkodowanie”).
Zarząd Spółki określi i poda do wiadomości uprawnionych akcjonariuszy termin i tryb wypłaty

odszkodowania.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 16 września 2015 roku

w sprawie:
zmian w klasyfikacji PKD

§1
Wprowadza się zmiany, dodając do przedmiotu działalności Spółki następujące pozycje:

19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
46.12 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów

przemysłowych
46.12. Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i

chemikaliów przemysłowych
46.71 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych



47.30 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania jej
przez Sąd 


