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Uchwała nr __ 

z dnia _______ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na pod-

stawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____ _____.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia _______ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie,  uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć 

następujący porządek obrad: 

 

1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

4/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki, 

5/ podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji 

serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz 

w sprawie zmiany Statutu Spółki, 

6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia _______ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 

przepisu art.430 §1 k.s.h., uchwała co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez wykreślenie ust. 7 w §1 Statutu, 

o następującym brzmieniu: 

 
„7. Założycielami Spółki są: 

a. Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie, 

b. Roman Pęcherz zamieszkały w Chorzowie, 

c. Mariusz Biernacki zamieszkały w Dąbrowie Górniczej, 

d. Ofka Piechniczek zamieszkała w Tychach, 

e. Szymon Milka zamieszkały w Katowicach, 

f. Joanna Wieczorek zamieszkała w Katowicach, 

g. Tomasz Jańczak zamieszkała w Choczu, 

h. Piotr Kurnicki zamieszkały w Gliwicach.” 

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru. 
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Uchwała nr __ 

z dnia _______ 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296 

 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskryp-

cji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany 

Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 

art. 431 k.s.h. uchwała co następuje: 

 

§1. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzy-

sta tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.504.999,90 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdzie-

siąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 1.804.999,90 zł (jeden milion 

osiemset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) 

akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem pod-

wyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

4. Akcje serii G będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać demate-

rializacji w rozumieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami  

finansowymi. 

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G. 

6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: 

a) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej  

w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestni-

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

1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub 

zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; 

b) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przy-

padającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału  

zysku, uczestniczą 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 te-

go roku obrotowego. 

7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta 

zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. 
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8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji 

prywatnej nastąpi w terminie do dnia 6 sierpnia 2017 roku. 

9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiada-

jącej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. 

10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświad-

czenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego 

Spółki. 

 

§ 2. 

 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczaso-

wych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie 

Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. 

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:  

„Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmują-

cym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G  

w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz  

w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie 

prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii G i jednocześnie zaoferowanie obję-

cia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania 

środków finansowych niezbędnych do realizacji planowanych przez Spółkę inwestycji. W przypadku ko-

nieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy 

prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele 

inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy k.s.h. 

dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariu-

szy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje usta-

lenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii G w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz 

z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spół-

ki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii G w trybie subskrypcji  prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjo-

nariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.” 

 

§ 3. 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §3 Statutu Spółki 

nadając ust. 1 nowe brzmienie:  

 

„§3 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.804.999,90 zł (jeden milion osiemset cztery tysiące dzie-

więćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: 
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a) 2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o wartości nomi-

nalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną ak-

cję; 

b) 604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 (dziesięć groszy) zł każda, 

c) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć 

groszy) każda, 

d) 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) zł każda, 

e) 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii 

E  wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, 

f) 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

g) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 

(dziesięć groszy) zł każda.” 

 

§ 4. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnie-

niem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. 

 

§5. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisje akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawie-

niem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki następuje pod wa-

runkiem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego 

poprzez emisję akcji serii E oraz F na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 11 sierpnia 2016 roku. 

 

 


