
PROJEKTY UCHWAŁ 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

BPX S.A. W DNIU 16 GRUDNIA 2015 R. 

 

 

Uchwała Nr 01/12/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

1. Działając na podstawie art. 409 KSH oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wybrać na 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

…………………………………………….….. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

 

Uchwała Nr 02/12/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek 

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki opublikowany na 

stronie internetowej Spółki http://www.bpx.pl w dniu 19.11.2015 r. w następującym brzmieniu: 

 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 



2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników oraz 

współpracowników Spółki w postaci przydziału akcji Spółki i ich objęcia za cenę nominalną. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w całości w drodze 

subskrypcji prywatnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczeniu go na 

sfinansowanie programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru w całości w drodze 

subskrypcji prywatnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki.  

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

Uchwała Nr 03/12/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 16.12.2015 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla 

pracowników oraz współpracowników Spółki w postaci przydziału akcji Spółki i ich 

objęcia za cenę nominalną. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

niniejszym ustanawia program motywacyjny dla pracowników oraz współpracowników Spółki, 

którego celem jest zmotywowanie pracowników oraz współpracowników Spółki do dalszej 

pracy na jej rzecz oraz pogłębienie ich związania ze Spółką. Zdaniem Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki najbardziej optymalnym sposobem realizacji programu 

motywacyjnego, zarówno dla Spółki jak i jej pracowników oraz współpracowników, jest jego 

przeprowadzenie w oparciu o emisję akcji Spółki i ich przydział pracownikom oraz 

współpracownikom za cenę nominalną tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję, w ilości 



zależnej od stażu pracy każdego pracownika oraz współpracownika i, złożonego uprzednio, 

oświadczenia co do ilości akcji jaką chce objąć. 

 

§2 

W programie motywacyjnym będą uczestniczyć pracownicy oraz współpracownicy, którzy 

uprzednio wyrazili zgodę na zaproponowaną przez Zarząd Spółki ofertę objęcia akcji, zgodnie 

z załączoną listą, która wskazuje ich imię, nazwisko oraz ilość deklarowanych do objęcia akcji. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga 

zarejestrowania przez właściwy Sąd. 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

Uchwała Nr 04/12/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 16.12.2015 r. w sprawie emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa 

poboru w całości w drodze subskrypcji prywatnej. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje: 

 

§1 

W związku z faktem ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników oraz 

współpracowników Spółki w postaci przydziału akcji Spółki i ich objęcia za cenę nominalną: 

 

1. Dokonuje się emisji 435.576 (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset 

siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 

jeden złoty) każda (zwanych dalej "akcjami serii F"), w wyniku której kapitał zakładowy BPX 

S.A. zostanie podwyższony o kwotę 435.576,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy 

pięćset siedemdziesiąt sześć złotych). 

2. Cena emisyjna akcji serii F będzie równa 1,00 zł (słownie: jeden złoty). 

4. Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od 

dnia 01 stycznia roku obrotowego, w którym nastąpi ich rejestracja. 

5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii F. 

6. Emisja akcji serii F zostaje przeprowadzona, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości, w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH. 



7. Emisja akcji serii F zostanie skierowana do pracowników oraz współpracowników objętych 

programem motywacyjnym, tj. tych, którzy wyrazili  zgodę na objęcie akcji na powyższych 

warunkach. 

8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie 14 dni od przekazania 

osobom wskazanym w ust. 7 wiadomości o gotowości Spółki do ich emisji. 

 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia 

szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do: 

a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 

b) dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć 

akcji pomiędzy transzami, 

c) zawarcia umów o objęcie akcji. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga 

zarejestrowania przez właściwy Sąd. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

**** 

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 

na NewConnect”.  

W związku z faktem ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników oraz 

współpracowników Spółki konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej. 

 

 

Uchwała Nr 05/12/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 16.12.2015 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i 

przeznaczeniu go na sfinansowanie programu motywacyjnego dla pracowników oraz 

współpracowników Spółki. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A., po zapoznaniu się z opinią 

Zarządu, uchwala co następuje: 

 



§ 1 

Zgodnie z art. 345 § 8 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. 

postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 20.260 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

dwieście sześćdziesiąt złotych) i przeznaczyć go na finansowanie objęcia akcji przez 

pracowników oraz współpracowników, w ramach programu motywacyjnego. Wsparcie 

finansowe Spółki na rzecz pracowników oraz współpracowników, które ma na celu ułatwienie 

im objęcia akcji, będzie stanowiło część, nie więcej niż 30%, ceny nabycia obejmowanych 

przez nich akcji. 

 

 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia 

szczegółowych warunków utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na 

sfinansowanie programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki 

oraz do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia 

sfinansowania programu motywacyjnego, w tym w szczególności do: 

a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji środków finansowych, 

b) zawarcia umów o dofinasowanie nabycia akcji. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

**** 

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 

na NewConnect”.  

W związku z faktem ustanowienia programu motywacyjnego Spółka uznała za konieczne 

dokonanie wsparcia dla pracowników oraz współpracowników zainteresowanych udziałem w 

programie motywacyjnym, co przyczyni się do poprawy jakości ich pracy i związania ze Spółką, 

co będzie miało pozytywny wpływ na działalność i rozwój Spółki.  

 

 

 

Uchwała Nr 06/12/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 16.12.2015 r. w sprawie emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa 

poboru w całości w drodze subskrypcji prywatnej. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje: 



 

§1 

1. Dokonuje się emisji 33.334 (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji 

zwykłych na okaziciela serii G, o wartości 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (zwanych dalej 

"akcjami serii G") w wyniku której kapitał zakładowy BPX S.A. zostanie podwyższony o kwotę 

50.001,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy jeden złoty). 

2. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy). 

4. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie na równych zasadach z innymi akcjami od 

dnia 01 stycznia roku obrotowego, w którym nastąpi ich rejestracja. 

5. Akcje serii G pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii G. 

6. Nadwyżka kapitału uzyskana w wyniku objęcia akcji po cenie wyższej niż nominalna 

zostanie przelana na kapitał zapasowy. 

7. Emisja akcji serii G zostaje przeprowadzona, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości, w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 KSH. 

8. Emisja akcji serii G zostanie skierowana do: Dariusz Górski, PESEL: 72072407175. 

9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie 14 dni od przekazania 

osobom wskazanym w ust. 7 wiadomości o gotowości Spółki do ich emisji. 

 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia 

szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności 

niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do: 

a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, 

b) dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć 

akcji pomiędzy transzami, 

c) zawarcia umów o objęcie akcji. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga 

zarejestrowania przez właściwy Sąd. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

**** 

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 

na NewConnect”.  

W związku z faktem pozyskania nowych Inwestorów konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie 

emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej. 



 

Uchwała Nr 07/12/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 16.12.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 

 

 

§ 1 

W wyniku emisji 435.576 (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt 

sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 

każda, o łącznej wartości 435.576,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset 

siedemdziesiąt sześć złotych) oraz 33.334 (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści 

cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden 

złoty) każda, kapitał zakładowy BPX Spółki Akcyjnej zostaje podwyższony z kwoty 

20.366.600,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 

złotych) do kwoty 20.835.510,00 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści pięć 

tysięcy pięćset dziesięć złotych) tj. o kwotę 468,910,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt 

osiem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych). 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

**** 

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 

na NewConnect”.  

W związku zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Uchwały nr 04/12/2015 w sprawie emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w całości 

w drodze subskrypcji prywatnej oraz Uchwały nr 06/12/2015 w sprawie emisji akcji serii G z 

wyłączeniem prawa poboru w całości w drodze subskrypcji prywatnej koniecznym jest 

dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu do 

liczby akcji Spółki, która zostanie ustanowiona w wyniku w/w działań. 

 

 

Uchwała Nr 08/12/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki. 

 



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we 

Wrocławiu niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu BPX Spółka Akcyjna:  

 

§1 

Dotychczasowa treść § 5 ust. 1 Statutu BPX Spółka Akcyjna otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.835.510,00 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset 

trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) i dzieli się na: 

 

1. 360 000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

2. 52 537 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

3. 18 354 000 (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji 

zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 

każda. 

4. 1 600 063 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. 

5. 435 576 (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji 

zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 

każda. 

6. 33 334 (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na 

okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.” 

 

§ 2 

Ustala się tekst jednolity Statutu BPX Spółka Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga 

zarejestrowania przez właściwy Sąd. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

**** 



Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 

na NewConnect”.  

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Uchwały nr 04/12/2015 w sprawie emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w całości 

w drodze subskrypcji prywatnej, Uchwały nr 06/12/2015 w sprawie emisji akcji serii G z 

wyłączeniem prawa poboru w całości w drodze subskrypcji prywatnej oraz Uchwały nr 

07/12/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego koniecznym jest dostosowanie treści 

postanowień § 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego 

BPX S.A. 

 

 

 
Załączniki: 

- lista pracowników oraz współpracowników biorących udziału w  programie motywacyjnym 

- opinia Zarządu uzasadniająca ustanowienie programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników, ustalenie 

sposobu podziału akcji pomiędzy pracownikami oraz współpracownikami, sposób ustanowienia ceny emisyjnej akcji nowej 

emisji serii F oraz utworzenie kapitału rezerwowego i przeznaczenie środków na dofinansowanie nabycia akcji przez 

pracowników oraz współpracowników, a także pozbawienia w całości akcjonariuszy prawa poboru i sposobu ustalenia ceny 

emisyjnej akcji nowej emisji serii G 

- tekst jednolity Statutu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

 


