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PROJEKTY UCHWAŁ 
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA 
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

W DNIU 22 CZERWCA 2018 ROKU 
 

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia 
wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ____________. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie 
postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie _______________________. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu małej liczby 
akcjonariuszy Zarząd przewiduje możliwość podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej o 
następującym brzmieniu: 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć 
obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 
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w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 
do podejmowania uchwał 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie stwierdza, że 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane oraz, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
ma zdolność do podejmowania uchwał. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć 
następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku 

za rok obrotowy 2017. 

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2017; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2017; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2017. 

9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki 

absolutorium za rok obrotowy 2017. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; 

c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017; 

d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2017; 
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e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2017. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków 

Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki 

14. Zamknięcie obrad. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 
§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 
§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującego: 
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 
1.512.416,29 PLN (jeden milion pięćset dwanaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i dwadzieścia 
dziewięć groszy), 
3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 359.511,19 PLN (trzysta pięćdziesiąt 
dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złotych i dziewiętnaście groszy), 
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 
2017 r. w kwocie 1.138.862,81 PLN (jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt 
dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy), 
5) rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień 31 
grudnia 2017 r. w kwocie 544.988,47 PLN (pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt 
osiem złotych i czterdzieści siedem groszy), 
6) informację dodatkową. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2017. 

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2018 roku 
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 

§ 1 
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki 
za rok obrotowy 2017, w kwocie 359.511,19 PLN (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jedenaście 
złotych i dziewiętnaście groszy), zostanie w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie udzielenia Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arturowi Sierant – Prezesowi Zarządu Spółki, 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki 
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Małgorzacie Opalińskiej – Wiceprezesowi 
Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2018 roku 
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dróżdż – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 
§ 1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Dróżdż – Przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w 
roku obrotowym 2017. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2018 roku 
w sprawie udzielenia Joannie Billewicz-Fotowicz – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Joannie Billewicz-Fotowicz – 
Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 
obrotowym 2017. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Garbarczykowi – Członkowi 
Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2018 roku 
w sprawie udzielenia Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Januszowi Grabskiemu – Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r. za 
okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 
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w sprawie udzielenia Maciejowi Sierant – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi Sierant – Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie udzielenia Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Katarzynie Sieńkowskiej – Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie udzielenia Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krystianowi Krupskiemu – Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 r. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2018 roku 
w sprawie udzielenia Zofii Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Zofii Wróblewskiej – Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 r. za okres 
od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

PROJEKT UCHWAŁ DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD *) 
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Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 CZERWCA 2018 roku 
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na 

podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki 

Panią/Pana _______________ . 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

*) liczba uchwał jest uzależniona od wybieranych członków Rady Nadzorczej 

 

 

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD 

 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2018 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na 

podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje na Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki Panią/Pana _______________. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD 

 
projekt zgłoszony przez Zarząd Spółki 

 
Uchwała Nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu 
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oraz kluczowych pracowników Spółki 
 

§ 1 
[Zasady ogólne Programu Motywacyjnego] 

1. W Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą członkowie Zarządu oraz kluczowi pracownicy Spółki 
(„Uprawnieni"). 
2. Program Motywacyjny oparty jest o Uchwałę numer 21 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia 
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością 
pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru 
w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych. 
 

§ 2 
[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego] 

1. Program Motywacyjny trwa 3 lata (2018 – 2020). 
2. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki zwykłych 
na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), po cenie emisyjnej równej 
1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii E. 
3. Wykonanie praw z warrantów nastąpi po ziszczeniu się warunków opisanych w niniejszej uchwale. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale szczegółowe zasady realizacji Programu 
Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki określać może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą 
Spółki. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego dla pozostałych Uprawnionych określać 
może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu Spółki. 
 

§ 3 
[Emisja warrantów subskrypcyjnych] 

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego emituje się do 100.000 (sto tysięcy) warrantów 
subskrypcyjnych („Warranty"), w tym: 
1) 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) Warrantów serii A, 
2) 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) Warrantów serii B, 
3) 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) Warrantów serii C, 
4) 28.000 (dwadzieścia osiem tysięcy) Warrantów serii D. 
2. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii E. 
3. Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 PLN (jeden 
grosz). 
4. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą 
przechowywane w siedzibie Spółki. 
5. Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu. 
 

§ 4 
[Uprawnieni do objęcia Warrantów] 

1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są członkowie Zarządu Spółki oraz osoby, które na dzień 
oferowania Warrantów należą do kluczowej kadry Spółki, niezależnie od formy i podstawy prawnej 
wykonywania obowiązków. 
2. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały listę osób Uprawnionych spośród członków Zarządu 
Spółki oraz liczbę Warrantów, która zostanie zaoferowana członkom Zarządu Spółki wraz z liczbą 
Warrantów, która będzie przysługiwała do objęcia poszczególnym członkom Zarządu Spółki. 
3. Listę osób Uprawnionych spośród kluczowej kadry Spółki oraz liczbę Warrantów, która zostanie 
zaoferowana tym Uprawnionym wraz z liczbą Warrantów, która będzie przysługiwała im do objęcia 
określi Zarząd Spółki w formie uchwały. 
4. W przypadku, gdy zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu, o których mowa w ust. 2 i 3, łączna 
liczba Warrantów danej serii, która ma zostać zaoferowana wszystkim Uprawnionym będzie mniejsza, 
niż liczba Warrantów danej serii określona w § 3 ust. 1 odpowiednio pkt 1 – 4, o liczbę równą tej różnicy 
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Rada Nadzorcza może zwiększyć liczbę Warrantów kolejnych serii z zastrzeżeniem, że łączna liczba 
Warrantów wszystkich serii nie może przekroczyć 100.000 (sto tysięcy). 
 

§ 5 
[Terminy i warunki oferowania Warrantów] 

1. Warranty serii A zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 30 września 2018 roku. Wykonanie 
prawa z Warrantów serii A będzie możliwe po ziszczeniu się następujących warunków: 
1) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok 
obrotowy 2018 będą nie niższe niż wartość określona przez Radę Nadzorczą, 
2) z 16.000 (szesnastu tysięcy) Warrantów – jeżeli EBITDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej 
powiększony o amortyzację) Spółki za rok obrotowy 2018 będzie nie niższa niż wartość określona przez 
Radę Nadzorczą, 
3) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 będzie nie niższy 
niż wartość określona przez Radę Nadzorczą. 
2. Warranty serii B zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2019 roku. Wykonanie 
prawa z tych Warrantów serii B będzie możliwe po ziszczeniu się następujących warunków: 
1) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok 
obrotowy 2019 będą nie niższe niż wartość określona przez Radę Nadzorczą, 
2) z 16.000 (szesnaście tysięcy) Warrantów – jeżeli EBITDA (określona jako zysk z działalności 
operacyjnej powiększony o amortyzację) Spółki za rok obrotowy 2019 będzie nie niższa niż wartość 
określona przez Radę Nadzorczą, 
3) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 będzie nie niższy 
niż wartość określona przez Radę Nadzorczą. 
3. Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2020 roku. Wykonanie 
prawa z Warrantów serii C będzie możliwe po ziszczeniu się następujących warunków: 
1) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów – jeżeli przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok 
obrotowy 2020 będą nie niższe niż wartość określona przez Radę Nadzorczą, 
2) z 16.000 (szesnaście tysięcy) Warrantów – jeżeli EBITDA (określona jako zysk z działalności 
operacyjnej powiększony o amortyzację) Spółki za rok obrotowy 2020 będzie nie niższa niż wartość 
określona przez Radę Nadzorczą, 
3) z 4.000 (czterech tysięcy) Warrantów serii C – jeżeli zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 będzie nie 
niższy niż wartość określona przez Radę Nadzorczą. 
4. Warranty serii D zostaną zaoferowane poszczególnym Uprawnionym do 30 września 2018 roku. 
5. Wartości przychodów ze sprzedaży produktów, wartość EBITDA oraz wartość zysku netto Spółki ustala 
się na podstawie sprawozdań finansowych Spółki zbadanych przez podmiot uprawniony. Przy ustalaniu 
EBITDA i zysku netto wyłącza się transakcje jednorazowe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada 
Nadzorcza. 
6. Wykonanie prawa z warrantów serii A, B i C będzie możliwe nie wcześniej niż w terminie 3 (trzech) 
miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe 
Spółki odpowiednio za rok 2018, 2019 lub 2020. 
7. Wykonanie prawa z Warrantów serii D nastąpi po zrealizowaniu indywidualnych celów i na warunkach 
indywidualnie określonych przez Radę Nadzorczą – w odniesieniu do Uprawnionych będących członkami 
Zarządu Spółki lub przez Zarząd (zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą) – w odniesieniu do 
Uprawnionych będących członkami kluczowej kadry Spółki. Wykonanie prawa z Warrantów serii D 
będzie możliwie nie wcześniej niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym nastąpiła 
realizacja indywidualnych celów. W razie wątpliwości fakt zrealizowania celów ustala Rada Nadzorcza – 
w odniesieniu do celów wyznaczonych Uprawnionym będącym członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd – 
w odniesieniu do celów wyznaczonych Uprawnionym będącym członkami kluczowej kadry Spółki. 
8. Warunkiem wykonania przez Uprawnionego prawa z Warrantów jest pozostawanie w mocy umowy 
pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której Uprawniony świadczy pracę lub usługi na rzecz 
Spółki. 
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9. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a 
Uprawnionym, na podstawie której Uprawniony świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki, w okresie 
realizacji Programu Motywacyjnego: 
1) wygasa prawo Uprawnionego do realizacji Warrantów, które nie zostały zrealizowane przez niego do 
dnia rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej; 
2) Warranty, co do których wygasło prawo realizacji przez wyżej wymienione osoby mogą zostać 
przydzielone innym Uprawnionym. Każdorazowo wymaga to zgody Rady Nadzorczej. 
10. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 
złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. 
11. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy są członkami Zarządu Spółki oraz 
otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Rada 
Nadzorcza. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu 
Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie 
Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi ze Statutu Spółki. 
 

§ 6 
[Obrót akcjami serii E] 

Wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi po 1 października 2022 
roku. 
 

§ 7 
[Wejście w życie] 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

projekt zgłoszony przez akcjonariusza pana Wojciecha Kuryłka 
 

Uchwała Nr … 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2018 roku 
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu 

oraz pracowników Spółki 
 
§ 1 [Zasady ogólne Programu Motywacyjnego] 
1. W Programie Motywacyjnym uczestniczyć będą członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki 
(„Uprawnieni"). 
2. Program Motywacyjny oparty jest o Uchwałę numer 21 podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia 
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością 
pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru 
w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych. 
 
§ 2 [Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego] 
1. Program Motywacyjny trwa 3 lata (2018 – 2020). 
2. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne serii A, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki 
zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), po cenie emisyjnej 
równej 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję serii E. 
3. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne serii B-D, które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki 
zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty), po cenie emisyjnej 
równej 1,00 zł (jeden złoty ) za jedną akcję serii E. 
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4. Wykonanie praw z warrantów nastąpi po ziszczeniu się warunków opisanych w niniejszej uchwale. 
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale szczegółowe zasady realizacji Programu 
Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki określać może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą 
Spółki. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego dla pozostałych Uprawnionych określać 
może regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki na wniosek Zarządu Spółki. 
 
§ 3 [Emisja warrantów subskrypcyjnych] 
1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego emituje się do 100.000 (sto tysięcy) warrantów 
subskrypcyjnych („Warranty"), w tym: 

 1) 15.000 (piętnaście tysięcy) Warrantów serii A, 

 2) 10.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Warrantów serii B, 

 3) 20.000 (trzydzieści tysięcy) Warrantów serii C, 

 4) 55.000 (trzydzieści tysięcy) Warrantów serii D, 
2. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii E. 
3. Warranty obejmowane będą przez Uprawnionych po cenie emisyjnej wynoszącej 0,01 PLN (jeden 
grosz). 
4. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą 
przechowywane w siedzibie Spółki. 
5. Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu. 
 
§ 4 [Uprawnieni do objęcia Warrantów] 
1. Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii A są pracownicy spółki aktualnie w niej zatrudnieni, którzy 
byli w niej zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2017. 
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów serii B-D są członkowie Zarządu Spółki. oraz osoby, które na 
dzień oferowania Warrantów danej serii należą do kluczowej kadry Spółki, niezależnie od formy i 
podstawy prawnej wykonywania obowiązków. 
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały listę osób Uprawnionych do nabycia spośród 
członków Zarządu Spółki oraz liczbę Warrantów, która zostanie zaoferowana członkom Zarządu Spółki 
wraz z liczbą Warrantów odpowiedniej serii B-D, która będzie przysługiwała do objęcia poszczególnym 
członkom Zarządu Spółki. 
4. Listę osób Uprawnionych spośród kluczowej kadry Spółki oraz liczbę Warrantów każdej z serii B-D, 
która zostanie zaoferowana tym Uprawnionym wraz z liczbą Warrantów, która będzie przysługiwała im 
do objęcia corocznie zaproponuje Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w 
tym względzie. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać obiektywny i mierzalny cel do realizacji w 
danym roku dla każdego z kluczowych pracowników uprawnionych do objęcia Warrantów. 
 
§ 5 [Terminy i warunki oferowania Warrantów] 
1. Warranty serii B zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2018 roku. Wykonanie 
prawa z Warrantów serii B będzie możliwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków: 

1) przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok obrotowy 2018 będą co najmniej o 13% 
wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę 
Nadzorczą, 
2) EBITDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na jedną akcję 
Spółki za 2018 rok będzie o co najmniej o 10% wyższy niż za 2017 rok i nie mniejszy niż wynikający z 
planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, 
3) w odniesieniu do członków Zarządu: realizacja z sukcesem określonego najpóźniej do końca lipca 
2018 roku przez Radę Nadzorczą celu znajdującego się w przyjętym planie finansowym na 2018 rok. 
4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: realizacja określonego przez Radę Nadzorczą 
celu najpóźniej do końca lipca 2018 roku. 

2. Warranty serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2019 roku. Wykonanie 
prawa z Warrantów serii C będzie możliwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków: 
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1) przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok obrotowy 2019 będą co najmniej o 30% 
wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę 
Nadzorczą, 
2) EBITDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na jedną akcję 
Spółki za 2019 rok będzie o co najmniej o 40% wyższy niż za 2017 rok i nie mniejszy niż wynikający z 
planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 
3) w odniesieniu do członków Zarządu: realizacja określonego najpóźniej do końca stycznia 2019 roku 
przez Radę Nadzorczą celu znajdującego się w przyjętym planie finansowym na 2019 rok. 
4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: realizacja określonego przez Radę Nadzorczą 
celu najpóźniej do końca stycznia 2019 roku. 

3. Warranty serii D zostaną zaoferowane Uprawnionym do dnia 31 stycznia 2020 roku. Wykonanie 
prawa z Warrantów serii B będzie możliwe po ziszczeniu się łącznie następujących warunków: 

1) przychody netto ze sprzedaży produktów Spółki za rok obrotowy 2020 będą co najmniej o 56% 
wyższe niż w 2017 roku i nie mniejsze niż określone w planie finansowym zatwierdzonym przez Radę 
Nadzorczą, 
2) EBITDA (określona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) na jedną akcję 
Spółki za rok 2020 będzie co najmniej o 100% wyższy niż za 2017 rok i nie mniejszy niż wynikający z 
planu finansowego Spółki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, 
3) w odniesieniu do członków Zarządu: realizacja określonego najpóźniej do końca stycznia 2020 roku 
przez Radę Nadzorczą celu znajdującego się w przyjętym planie finansowym na 2020 rok. 
4) w odniesieniu do pozostałych pracowników spółki: realizacja określonego przez Zarząd celu 
najpóźniej do końca stycznia 2020 roku. 

4. Wykonanie prawa z warrantów serii B, C, D i E będzie możliwe nie wcześniej niż w terminie tygodnia i 
nie później niż po 3 miesiącach od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe Spółki odpowiednio za rok 2018, 2019 lub 2020. 
6. Warranty serii A zostaną zaoferowane Uprawnionym pracownikom w okresie od przyjęcia niniejszej 
Uchwały aż do 31 marca 2021 roku na wniosek Zarządu Spółki. 
7. Wykonanie prawa z warrantów serii A będzie realizowane corocznie jednocześnie z procesem 
realizacji praw z warrantów serii B-D. 
8. Warunkiem uzyskania prawa do nabycia przez Uprawnionego Warrantów jest pozostawanie w mocy 
umowy pomiędzy Spółką a Uprawnionym, na podstawie której Uprawniony świadczy pracę lub usługi na 
rzecz Spółki do dnia, w którym Warranty powinny być zaoferowane Uprawnionemu. 
9. W przypadku rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy pomiędzy Spółką a 
Uprawnionym w okresie realizacji Programu Motywacyjnego: 

1) wygasa prawo Uprawnionego do objęcia Warrantów, które nie zostały objęte przez niego do dnia 
rozwiązania lub zakończenia okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej; 
2) Uprawnionemu będzie przysługiwało prawo do objęcia takiej liczby akcji serii E, jaka będzie 
wynikała z Warrantów nabytych przez takiego Uprawnionego do dnia rozwiązania lub zakończenia 
okresu obowiązywania umowy, o której mowa powyżej. 

10. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 
złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę. 
11. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy są członkami Zarządu Spółki oraz 
otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Rada 
Nadzorcza. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Uprawnionym, którzy nie są członkami Zarządu 
Spółki oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów Spółkę reprezentować będzie 
Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi ze Statutu Spółki. 
12. Wszelkie zmiany Polityki rachunkowości spółki mające wpływ na mierniki celów związanych z 
oferowaniem powyższych warrantów wymagają zgody Rady Nadzorczej spółki. Wnioskujący o tą zgodę 
Zarząd Spółki powinien przedstawić Radzie Nadzorczej wpływ zaproponowanych zmian na realizację 
poszczególnych poziomów celów związanych z oferowaniem warrantów. W przypadku istotnego 
wpływu zmian polityki rachunkowości spółki na poziom celów związanych z oferowaniem warrantów 
Rada Nadzorcza zasięgnie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w kwestii przyjęcia zmian w 
polityce rachunkowości spółki. 
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§ 6 [Obrót akcjami serii E] 
Wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi bez zbędnej zwłoki po 
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 rok przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia. 
 
§ 7 [Wejście w życie] 
1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
2) Sprawy wątpliwe związane ze stosowaniem Programu Motywacyjnego rozstrzyga Rada Nadzorcza. 
3) Rada Nadzorcza zatwierdza rozliczanie wskaźników i prowadzi nadzór nad realizacją Programu 
Motywacyjnego. 


