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P  R  O  T  O  K  Ó  Ł 

 

§ 1. 

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu, Jacek Marek 

Wojciechowicz, syn Waldemara i Marii, legitymujący się dowodem osobistym ASR 

776173, ważnym do dnia 22 kwietnia 2020 roku, PESEL: 77092702055, 

zamieszkały w (60-682) Poznaniu, Osiedle Bolesława Śmiałego 15/94 i następnie 

zaproponował na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy - Członka Zarządu Spółki - Cezarego Piotra 

Ziarkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.------------------------------------ 

 

Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 1/2015 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

INNO-GENE S.A.  
z dnia 17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

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

Walne Zgromadzenie INNO – GENE S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cezarego Piotra Ziarkowskiego, 

syna Józefa i Aliny, legitymującego  się dowodem osobistym AUG 171665, ważnym 

do dnia 18.10.2021 roku, PESEL: 62060304771, zamieszkałego w miejscowości 

Trzęsacz 32A (86-022). -------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

 

Prezes Zarządu  stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

wybrało Cezarego Piotra Ziarkowskiego, syna Józefa i Aliny, legitymującego  się 

dowodem osobistym AUG 171665, ważnym do dnia 18.10.2021 roku, PESEL: 



2 

 

62060304771, zamieszkałego w miejscowości Trzęsacz 32A (86-022) na 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 

głosowaniu tajnym ilością 3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – 

stanowiących 70,67 % kapitału zakładowego Spółki, z czego: 3.333.421 ważnych 

głosów „za”, 0 ważnych głosów „przeciw”, 343.445 ważnych głosów 

„wstrzymujących się”, przy braku sprzeciwów. ---------------------------------------------- 

Nadto Prezes Zarządu oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden  

z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh.------------ 

 

Notariusz stwierdził tożsamość Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie okazanego dowodu osobistego, wyżej 

powołanego.---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Listę  obecności  podpisaną przez uczestników Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy załączono do niniejszego protokołu. ----------------------- 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  

że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane 

zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu 

spółek handlowych (KSH), w tym poprzez ogłoszenie dokonane na stronie 

internetowej Spółki i nadto stwierdził, iż w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy bierze udział 4 akcjonariuszy reprezentujących 3.676.866 akcji, co 

stanowi 3.676.866 głosów na łączną liczbę 5.202.522 wszystkich akcji dających 

łącznie 5.202.522 głosów, a zatem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy reprezentowane jest 70,67 % kapitału zakładowego i nadto 

stwierdził, iż obecni akcjonariusze są uprawnieni do uczestniczenia w 

Zgromadzeniu – zgodnie z wymogami art. 406² i art. 4063 kodeksu spółek 

handlowych  - wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest 

władne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad.-------------- 

 

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy przedstawił porządek obrad, który obejmuje:------------------------------ 

1.   Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- 

2.   Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------- 

3.   Sporządzenie listy obecności.---------------------------------------------------------- 
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4. Stwierdzenie   prawidłowości   zwołania   Nadzwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia   i  jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------ 

5.   Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------- 

6.   Podjęcie uchwał w przedmiocie:-------------------------------------------------------- 

a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii 

F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w 

sprawie zmiany Statutu Spółki,------------------------------------------------------- 

b) przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, 

emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,---------- 

c) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu 

na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i 

praw do akcji w depozycie papierów wartościowych,------------------------------- 

d) sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).---------------------------------------------- 

7. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  

iż powyższy porządek został przedstawiony i żaden z uczestników nie wniósł 

odnośnie powołanego porządku obrad  sprzeciwu.------------------------------------------ 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------- 

 
Uchwała Nr 2/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INNO-GENE S.A.  

z dnia 17 września 2015 r. 
z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
§ 1. 

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -------------------------------------- 
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1.   Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- 

2.   Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------- 

3.   Sporządzenie listy obecności.---------------------------------------------------------- 

4.   Stwierdzenie   prawidłowości   zwołania   Nadzwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia   i  jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------ 

5.   Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------- 

6.   Podjęcie uchwał w przedmiocie:-------------------------------------------------------- 

a) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii 

F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w 

sprawie zmiany Statutu Spółki,------------------------------------------------------- 

b) przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, 

emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G, z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,---------- 

c) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu 

na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i 

praw do akcji w depozycie papierów wartościowych,------------------------------- 

d) sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).---------------------------------------------- 

7. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził,  

że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie ilością 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego 3.676.866 ważnych głosów „za” – przy braku głosów 

„przeciw”, głosów „wstrzymujących się” i sprzeciwów. ------------------------------------- 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył,  

iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie skorzystał  

z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh,  a ponadto iż punkty od 1) do 5) 

przyjętego porządku obrad zostały już zrealizowane. --------------------------------------- 
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Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył,  

iż Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, a nadto zapewnił, iż dane iż dane w okazanej  

informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000358293, pobranej na podstawie 

art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym 

– powołanej w komparycji tego aktu – nie uległy zmianie. --------------------------------- 

 

 

Do punktu 6a porządku obrad.  

 

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Jacek Marek Wojciechowicz złożył wniosek o 

zmianę w treści Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a 

mianowicie o usunięcie w §1 ust. 7 słowa „regulowanym” i zastąpienie go słowem 

„zorganizowanym”.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------- 

 

Uchwała nr 2a/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE SA 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie zmiany w treści Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

zmiany Statutu Spółki -------------------------------------------------------------------------------- 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") 

postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Zmienia się treść Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru 
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dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten 

sposób, iż usuwa się w §1 ust. 7 słowo „regulowanym” i zastępuje je słowem 

„zorganizowanym”.-------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2a oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------------------- 

- 3.333.421 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------- 

- 343.445 głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------- 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 2a nie została przyjęta. ---------------------------------------------------- 

Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 

 

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Jacek Marek Wojciechowicz złożył wniosek o 

zmianę w treści Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a 

mianowicie o dodanie w §1 ust. 7 po słowie „regulowanym” słów „i 

zorganizowanym”.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------- 

 

Uchwała nr 2b/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE SA 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
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w sprawie zmiany w treści Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

zmiany Statutu Spółki -------------------------------------------------------------------------------- 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") 

postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------- 

§ 1. 

Zmienia się treść Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten 

sposób, iż w §1 ust. 7 po słowie „regulowanym” dodaje się słowa „i 

zorganizowanym”.-------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2b oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 3.333.421 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------- 

- 343.445 głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------- 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 2b została przyjęta wymaganą większością głosów. ------------------- 

Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 

 

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Jacek Marek Wojciechowicz złożył wniosek o 

uzupełnienie treści Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a 

mianowicie o uzupełnienie w §1 ust. 6, w ten sposób, iż po słowie „oferty” wpisuje 

się „publicznej”, a po słowie „przepisami” wpisuje się „ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.------------------------------------------- 
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Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------- 

Uchwała nr 2c/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE SA 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie zmiany w treści Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

zmiany Statutu Spółki -------------------------------------------------------------------------------- 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") 

postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Uzupełnia się treść Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten 

sposób, iż w §1 ust. 6 po słowie „oferty” wpisuje się „publicznej”, a po słowie 

„przepisami” wpisuje się „ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych”.------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2c oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 3.333.421 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------- 

- 343.445 głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------- 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 2c została przyjęta wymaganą większością głosów. ------------------- 

Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 
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W tym miejscu akcjonariusz Spółki Jacek Marek Wojciechowicz złożył wniosek o 

zmianę treści Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, a mianowicie o wykreślenie 

pkt 3 w §3 ust. 1 o następującej treści: „3) określenia ostatecznej sumy, o jaką 

ma być podwyższony kapitał zakładowy, w trybie art. 432 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, w przypadku 

emisji akcji w trybie oferty publicznej” oraz o nadanie nowej numeracji 

pozostałym punktom.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------- 

 

Uchwała nr 2d/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE SA 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie zmiany w treści Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

zmiany Statutu Spółki -------------------------------------------------------------------------------- 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") 

postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Zmienia się treść Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w ten 

sposób, iż wykreśla się pkt 3 w §3 ust. 1 o następującej treści: „3) określenia 

ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy, w trybie art. 432 

§ 4 Kodeksu spółek handlowych oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, w 

przypadku emisji akcji w trybie oferty publicznej” oraz nadaje się nową numerację 

pozostałym punktom.---------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 
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Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2d oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 3.333.421 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------- 

- 343.445 głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------- 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 2d została przyjęta wymaganą większością głosów. ------------------ 

Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 

 

W związku z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Uchwałami nr 2b, 2c i 2d - Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy zaproponował podjęcie Uchwały nr 3 w następującym brzmieniu: ---- 

 

Uchwała nr 3/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE SA 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych 

na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ------------------------------------- 

Działając na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 i § 4 w zw. z 

art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-

Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") postanawia, co następuje:------------------ 

 

§1  

EMISJA AKCJI SERII F  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 520.252,20 (pięćset dwadzieścia 

tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa 20/100) złotych do kwoty nie mniej niż 

520.252,30 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 

30/100) oraz nie większej niż 650.315,20 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta 

piętnaście 20/100) złotych, to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć 
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groszy) i nie wyższą niż 130.063,00 (sto trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt trzy 

00/100) złotych.------------------------------------------------------------------------------ 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 

1 (jednej) akcji i nie więcej niż 1.300.630 (jeden milion trzysta tysięcy sześćset 

trzydzieści) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda („Akcje Serii F").---------------------------------------------------------------------- 

3.  Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.--------------------------------------- 

4. Akcje Serii F zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na 

pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

5.   Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:----- 

a) jeżeli Akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w 

dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 

stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych,---------------------------------------------------------------------------- 

b)  jeżeli Akcje serii F zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy 

ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to 

będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, 

w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-------- 

6.  Emisja Akcji  serii  F zostanie  przeprowadzona w drodze  oferty publicznej 

zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych.----------------------------------------------------------------------------------  

7. Akcje serii F oraz prawa do akcji serii F będą przedmiotem ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym i 

zorganizowanym i będą miały postać zdematerializowaną.---------------------------- 

 

§2  

WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU 

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w 

całości, prawa poboru Akcji Serii F.------------------------------------------------------ 

 2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody 

wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F oraz zasady i sposób ustalenia ceny 

emisyjnej Akcji Serii F, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.------ 
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§3  

UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU 

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych 

warunków subskrypcji Akcji Serii F, w tym w szczególności do:--------------------- 

1)  ustalenia przedziału cenowego dla Akcji Serii F lub ceny maksymalnej 

Akcji Serii F,---------------------------------------------------------------------------- 

2) ustalenia ceny emisyjnej albo cen emisyjnych Akcji Serii F, w tym 

ewentualnie odrębnej ceny emisyjnej Akcji Serii F dla inwestorów 

indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych,--------------------------------- 

3) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji 

Serii F,----------------------------------------------------------------------------------- 

4) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii F, w tym 

ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii F,-------- 

5)  ustalenia zasad przydziału Akcji Serii F,------------------------------------------- 

6)  dokonania przydziału Akcji Serii F,------------------------------------------------- 

7) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w 

związku z emisją Akcji Serii F, w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 

Kodeksu spółek handlowych.-------------------------------------------------------- 

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia 

oferty akcji albo o jej zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów na Akcje Serii F. Podjęcie decyzji o odstąpieniu od 

przeprowadzenia oferty albo o jej zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych 

powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Zarząd 

Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty, który to 

termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie 

późniejszym.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

§4  

ZMIANA STATUTU 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie 

art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 i ust. 2 

Statutu Spółki i nadać mu następującą nową treść: --------------------------------------- 

 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 520.252,30 zł (pięćset 

dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 30/100) oraz nie więcej niż 

650.315, 20 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście 20/100) złotych.--------- 

2. Kapitał zakładowy dzieli się na: ------------------------------------------------------------ 
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a)   1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 

000001 do 1.000.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

akcja, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

b)   2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach 

od 000001 do 2.400.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja, ---------------------------------------------------------------------------------- 

c)   850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

numerach od 000001 do 850.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, ------------------------------------------------------------------------ 

d)   472.000 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela 

serii D, o numerach 000001 do 472.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja, ------------------------------------------------------------------------ 

e)   480.522 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji 

zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 480522, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, -------------------------------------- 

f)    nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.300.630 (jeden milion trzysta tysięcy 

sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 

do 1300630, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” ------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 3.333.421 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------- 

- 343.445 głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------- 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 3 została przyjęta wymaganą większością głosów. -------------------- 

Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 

 

Do punktu 6b porządku obrad.  

 

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Jacek Marek Wojciechowicz złożył wniosek o 

odstąpienie od głosowania nad Uchwałą w sprawie przyjęcia założeń programu 
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motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.----------- 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------- 

 

 

Uchwała nr 4/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE SA 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie odstąpienia od głosowania nad Uchwałą w sprawie przyjęcia założeń 

programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów 

subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki ---------------------------------------------------- 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") 

postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Postanawia się odstąpić od głosowania nad Uchwałą w sprawie przyjęcia założeń 

programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, emisji warrantów 

subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z 

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu 

Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 3.676.866 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------- 
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- 0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------ 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 4 została przyjęta wymaganą większością głosów. -------------------- 

Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 

 

Do punktu 6 c porządku obrad. 

 

W tym miejscu akcjonariusz Spółki Jacek Marek Wojciechowicz, w związku z 

podjętymi uchwałami, złożył wniosek o dostosowanie i zmiany treści Uchwały nr 5 w 

sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu 

na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w 

depozycie papierów wartościowych, a mianowicie o wprowadzenie następujących 

zmian:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) w §1 ust. 1 po słowach „praw do akcji serii F” usuwa się: „oraz .................... 

(słownie: ....................) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 

...................... do.............................”,------------------------------------------------ 

b) w §1 ust. 1 po słowach „S.A.” dodaje się: „i zorganizowanym”,-------------------- 

c) w §1 ust. 2 słowa „....................   (słownie: ....................)   akcji   zwykłych   

na   okaziciela   serii   G,   o   numerach   od   .................. do.......................” 

zastępuje się słowami: „praw do akcji serii F”,--------------------------------------- 

d) w §1 ust. 3 uzupełnia się słowo „publicznej”,---------------------------------------- 

e) w §1 ust. 3 po słowach: „praw do akcji serii F” usuwa się: „jak również akcji 

zwykłych na okaziciela serii G” oraz po słowach: „na rynku regulowanym” 

dodaje się: „i zorganizowanym”,-------------------------------------------------------- 

f) w §1 ust. 3 pkt b. po słowach: „akcji” dodaje się: „i praw do akcji”.-------------- 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------- 

 

Uchwała nr 4a/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE SA 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 
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w sprawie zmiany treści Uchwały nr 5 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 

i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie 

upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w 

depozycie papierów wartościowych -------------------------------------------------------------- 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka") 

postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------- 

§ 1. 

Zmienia się treść Uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 

akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy 

o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych, w ten 

sposób, iż:------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) w §1 ust. 1 po słowach „praw do akcji serii F” usuwa się: „oraz .................... 

(słownie: ....................) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 

...................... do.............................”,------------------------------------------------ 

b) w §1 ust. 1 po słowach „S.A.” dodaje się: „i zorganizowanym”,-------------------- 

c) w §1 ust. 2 słowa „....................   (słownie: ....................)   akcji   zwykłych   

na   okaziciela   serii   G,   o   numerach   od   ...................... 

do............................” zastępuje się słowami: „praw do akcji serii F”,------------ 

d) w §1 ust. 3 uzupełnia się słowo „publicznej”,---------------------------------------- 

e) w §1 ust. 3 po słowach: „praw do akcji serii F” usuwa się: „jak również akcji 

zwykłych na okaziciela serii G” oraz po słowach: „na rynku regulowanym” 

dodaje się: „i zorganizowanym”,-------------------------------------------------------- 

f) w §1 ust. 3 pkt b. po słowach: „akcji” dodaje się: „i praw do akcji”.-------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4a oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 3.333.421 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------- 

- 343.445 głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------- 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 4a została przyjęta wymaganą większością głosów. ------------------- 
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Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 

 

W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Uchwałą nr 4a - Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy zaproponował podjęcie Uchwały nr 5 w następującym brzmieniu:----- 

 

Uchwała nr 5/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE S.A. 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji 

do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację 

akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych ------------------------------- 

§1 

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 1 pkt 

1 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INNO- GENE Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu uchwala, co następuje:------------------------------------ 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o 

dopuszczenie i wprowadzenie następujących akcji Emitenta o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja: 1.000.000 (jednego miliona) 

akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1.000.000, 

2.400.000 (dwóch milionów czterystu tysięcy) akcji imiennych serii B, o 

numerach od 000001 do 2.400.000, 850.000 (ośmiuset pięćdziesięciu 

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 

850.000, 472.000 (czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 472.000, 480.522 (czterystu 

osiemdziesięciu tysięcy pięćset dwudziestu dwóch) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 480522, 1.300.630 (jednego 

milion trzystu tysięcy sześciuset trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela 

serii F, o numerach od 0000001 do 1300630, jak również 1.300.630 

(jednego milion trzystu tysięcy sześciuset trzydziestu) praw do akcji serii F 

do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. i zorganizowanym.---------------------------------------------------- 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację 

1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o 

numerach od 000001 do 1.000.000, 2.400.000 (dwóch milionów czterystu 
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tysięcy) akcji imiennych serii B, o numerach od 000001 do 2.400.000, 

850.000 (ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

C, o numerach od 000001  do 850.000, 472.000 (czterystu siedemdziesięciu 

dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach 000001 do 

472.000, 480.522 (czterystu osiemdziesięciu tysięcy pięćset dwudziestu 

dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 

480522,  1.300.630 (jednego milion trzystu tysięcy sześciuset trzydziestu) 

akcji zwykłych na okaziciela   serii   F,   o   numerach   od   0000001   do   

1300630  oraz  praw do akcji serii F.------------------------------------------------- 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia 

wszystkich czynności prawnych  i faktycznych   przewidzianych   przepisami  

prawa  w  celu   przeprowadzenia  oferty publicznej akcji na okaziciela serii F 

oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji 

zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C, akcji 

zwykłych na okaziciela serii D, akcji zwykłych na okaziciela serii E, akcji 

zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji serii F, do obrotu na rynku 

regulowanym i zorganizowanym, w tym do:----------------------------------------- 

a. złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji 

Nadzoru Finansowego,-------------------------------------------------------------- 

b. dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów 

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. dotyczących 

rejestracji akcji i praw do akcji w celu ich dematerializacji, oraz------------ 

c. do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu 
dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.--------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 3.333.421 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------- 

- 343.445 głosów „wstrzymujących się”. --------------------------------------------- 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 5 została przyjęta wymaganą większością głosów. -------------------- 

Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ----------------------------------- 
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Do punktu 6 d porządku obrad. 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------- 

 
Uchwała nr 6/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INNO-GENE S.A. 

17 września 2015 r. 

z siedzibą w Poznaniu 

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).---------- 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inno-Gene S.A. z siedzibą w Poznaniu 

(„Spółka"), działając na art. 45 ust. 1 pkt 1 a - 1c Ustawy o Rachunkowości, 

uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------- 

§1 

W związku z zamiarem Spółki ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych 

Spółki do obrotu na rynku regulowanym, począwszy od roku obrotowego, w którym 

akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 

skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzane 

będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z 

nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 

(„MSR").--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 oddano łącznie 

3.676.866 ważnych głosów z 3.676.866 akcji – stanowiących 70,67 % kapitału 

zakładowego Spółki, z czego:-------------------------------------------------------------------- 

- 3.676.866 ważnych głosów „za”,----------------------------------------------------- 

- 0 ważnych głosów „przeciw”,---------------------------------------------------------- 

- 0 głosów „wstrzymujących się”. ------------------------------------------------------ 

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iż 

uchwała numer 5 została przyjęta wymaganą większością głosów. -------------------- 
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Nadto Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

oświadczył, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą żaden z akcjonariuszy nie 

skorzystał z uprawnienia określonego w art. 4113 ksh. ------------------------------------ 

 

 

Do punktu 7 porządku obrad. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------ 

 


