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Korekta Raportu Bieżącego EBI 20/2014 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Selvita S.A.  

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego EBI 

20/2014 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Selvita S.A. opublikowanego w dniu 12 czerwca 

2014 r. Przyczyną korekty jest omyłkowe niezałączenie do raportu EBI załączników: pełnej treści ogłoszenia o ZWZ Spółki, 

projektów uchwał na ZWZ Spółki, formularzy do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw oraz informacji 

o zamierzonych zmianach w Statucie. 

W związku z zaistniałą oczywistą omyłką Zarząd ponownie przekazuje treść raportu wraz z wymaganymi załącznikami: 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 

000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, 

działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
2
 KSH zwołuje na dzień 9 lipca 2014 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. 

Porządek obrad :  

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 

obrotowy 2013. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita 

S.A. za rok obrotowy 2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.  

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z  Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR"). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie 



dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

16. Zamknięcie obrad 

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://www.selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/walne-

zgromadzenie 

Podstawa prawna: § 4. ust. 2. pkt 1, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”. 

Załączniki: 

• Pełna treść ogłoszenia o ZWZ Selvita S.A. 2014.07.09 

• Projekty uchwał na ZWZ Selvita S.A. 2014.07.09 

• Formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw 

• Informacja o zamierzonych zmianach w Statucie 

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu 

• Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu 



Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 lipca 2014 roku.  

 

 

1) Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad: 

 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod 

numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział 

XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
2 

 
 
KSH zwołuje na dzień 9 lipca 2013 

r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy 

ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki. 

 

Porządek obrad :  

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w 

sprawie pokrycia straty.  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 

za rok obrotowy 2013. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.  

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z  Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 

("MSR"). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w 

sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 

na rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

2) Zmiana Statutu Spółki 

 

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki, poniżej 

zostaje podana dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz projekt zmiany § 7 ust. 1. 

 

Dotychczasowa treść § 7 ust.1: 



„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i dzieli się na 10.463.566 (dziesięć milionów czterysta 

sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,40  zł (czterdzieści 

groszy) każda w tym: 

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 

4.050.000; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 0.000.001 do 1.329.500; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 

0.000.001 do 1.833.000; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o 

numerach od 0.000.001 do 551.066; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 

2.700.000.” 

 

Proponowana zmiana § 7 ust.1:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt 

pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i nie więcej niż 5.246.182,80 (pięć milionów 

dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 

10.463.566 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) i nie 

więcej niż 13.115.457 (trzynaście milionów sto piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o 

wartości nominalnej 0,40  zł (czterdzieści groszy) każda w tym: 

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 

4.050.000; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 0.000.001 do 1.329.500; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 

0.000.001 do 1.833.000; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o 

numerach od 0.000.001 do 551.066; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 

2.700.000; 

f) nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 

jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891.” 

 

3) Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu  

 

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  

Walnego Zgromadzenia. 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Selvita 

S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Selvita S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed 

wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 

dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.  

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: wza@selvita.com. Zarząd jest 

obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 



Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 

 

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Selvita S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego Selvita S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: 

wza@selvita.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.  

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze 

zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz 

uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał. 

 

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. 

 

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad. 

 

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze 

stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. 

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, 

chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, 

jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 

akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Selvita S.A. posiadający 

akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych 

pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania 

prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. 

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa 

powinno być wysłane na adres e-mail: wza@selvita.com. 

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć 

osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: Selvita S.A. 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, 

pisemne oświadczenie wskazujące: 

 adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i  

przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu, 

 numer telefonu Akcjonariusza, 

 numer telefonu Pełnomocnika, 



 kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) oraz Pełnomocnika lub 

aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą 

fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są 

uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa 

obcego). 

Treść pełnomocnictwa oraz pozostałe wyżej wskazane dokumenty powinny stanowić załącznik w formacie 

PDF do wiadomości e-mail.  

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z 

których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te 

będą wykonywane. 

 

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo 

skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać 

zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa 

w formie elektronicznej. 

Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki. 

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane 

najpóźniej do godz. 12:00 dnia 7 lipca 2014 r.  

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub 

odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki. 

Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie Selvita S.A.  

 

Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa  stosuje się 

odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.  

 

Członek zarządu i pracownik Selvita S.A. mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. 

jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. jest członek Zarządu, 

członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Selvita S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub 

spółdzielni zależnej od Selvita S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym 

Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 

istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest 

wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi 

przez Akcjonariusza. 

 

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

Statut Selvita S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

 

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej.  



 

Statut Selvita S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

4) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala się na 23 czerwca 2014 r. 

 

5) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami 

Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

 

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu  

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. w dniu 9 lipca 2014 roku mają 

tylko osoby będące akcjonariuszami Selvita S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 

to jest w dniu 23 czerwca 2014 roku.  

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 

prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do 

księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.  

 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po 

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

 

Zaświadczenie zawiera: 

 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

 2) liczbę akcji, 

 3) rodzaj i kod akcji, 

 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 

 5) wartość nominalną akcji, 

 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

 8) cel wystawienia zaświadczenia, 

 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Selvita S.A. w treści zaświadczenia powinna 

zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 

 

Listę uprawnionych z akcji Selvita S.A. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na 

podstawie akcji złożonych w Spółce w dniu zgromadzenia oraz wykazu sporządzonego przez podmiot 

prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. 

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 

przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty 

uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów 

przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. 

 

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Selvita S.A. wykaz, przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z 



przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt 

papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć 

dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. 

 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w siedzibie 

zarządu Selvita S.A., to jest przy ul. Bobrzyńskiego 14, w Krakowie przez trzy dni powszednie przed 

odbyciem Walnego Zgromadzenia.  

Akcjonariusz Selvita S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, 

podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście 

akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. 

 

6) Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał  

 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz 

projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, oraz na stronie 

internetowej Selvita S.A. (www.selvita.com). 

 

7) Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące 

Walnego Zgromadzenia  

 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Selvita S.A.: 

www.selvita.com. 

 

8) Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, 

a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie 

głosów z akcji poszczególnych rodzajów  

 

Na dzień opublikowania ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Selvita S.A., które 

odbędzie się w dniu 9 lipca 2014 roku kapitał zakładowy wynosi 4.185.426,40 (cztery miliony sto 

osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i dzieli się na 10.463.566 (dziesięć 

milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 0,40 

zł (czterdzieści groszy) każda, w tym: 

 

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 

4.050.000, które dają 8.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 0.000.001 do 1.329.500, które dają 1.329.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 

0.000.001 do 1.833.000, które dają 1.833.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D 

o numerach od 0.000.001 do 551.066, które dają 551.066 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 

2.700.000, które dają 2.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

http://www.selvita.com/
http://www.selvita.com./


Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na każda akcje tej serii przypadają dwa głosy 

na Walnym Zgromadzeniu.  

Ogólna liczba akcji w Spółce: 10.463.566 

Ogólna liczba głosów w Spółce: 14.513.566 

 

9) Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu 

 

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie 

pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za 

rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 

obrotowy 2013. 

2. Sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2013.  

3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.  

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. 

5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013. 

6. Projekty uchwał: 

a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, 

b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 

c. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 

za rok obrotowy 2013, 

d. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, 

e. w sprawie pokrycia straty, 

f. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013, 

g. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, 

h. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej 

("MSR"), 

i. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie 

dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 

rynku regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

10) Formularze 

 

1. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną. 

2. Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. 

3. Formularz do głosowania dla pełnomocnika.  

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 12 czerwca 2014 r. 



Uchwała Nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie wyboru przewodniczącego  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia __________________.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

Uchwała Nr 2  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy 

porządek obrad:  

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w 

sprawie pokrycia straty.  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 

obrotowy 2013. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita 

S.A. za rok obrotowy 2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.  

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 



14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR"). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji 

zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie 

dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

Uchwała Nr 3  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:  

1) __________________________ 

2) __________________________ 

3) __________________________ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

Uchwała Nr 4  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 



Uchwała Nr 5  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe, na które składa się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 19 536 064,20 złotych, 

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę 

netto w kwocie 2 123 721,20 złotych, 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 

roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 123 721,26 złotych, 

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 008 027,48 złotych, 

6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz objaśnienia do 

sprawozdania finansowego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. 

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 

5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 

obrotowy 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  



w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 

5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: 

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 17 977 305,87 złotych, 

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

wykazujący stratę netto w kwocie 2 385 349,52 złotych, 

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 

31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 404 200,94 złotych, 

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 

31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 298 286,75 

złotych, 

6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok 

oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. 

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie sposobu pokrycia straty 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 393 § 1 pkt) 1 

oraz art. 395 § 1 pkt 2)  postanawia: 

 

§ 1 

Pokryć stratę za rok 2013 z zysków z lat przyszłych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 



§ 1 

Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Członkowi Zarządu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Członkowi Zarządu Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres 1 stycznia 

2013 r. – 5 listopada 2013 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres 5 listopada 2013 r. – 31 grudnia 

2013 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Członkowi Zarządu Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków za okres 5 listopada 

2013 r. – 31 grudnia 2013 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  



Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  



Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 



 

 

Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

 z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na art. 385 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Powołuje się _______________ do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („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 momentem jej podjęcia. 

 

Uchwała Nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 



rynku regulowanym akcji Spółki oraz 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 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 („Ustawa o Ofercie”), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 

z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje: 

        

§ 1 

EMISJA AKCJI SERII F 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych do kwoty nie większej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście 

czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 

1.060.756,40 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 40/100) złotych. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż 2.651.891 (dwa 

miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji serii F, o wartości 

nominalnej  0,40 zł (czterdzieści 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 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 

2014 roku. 

6. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii F 

zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, przeprowadzonej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Publiczna”). 

7. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

8. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów 

Ustawy o Obrocie. 

§ 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. 



§ 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, w rozumieniu art. 

54 Ustawy o Ofercie, lub innej ceny odniesienia, 

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) 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 trybie art. 54 Ustawy 

o Ofercie; 

4) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F, 

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

uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii F, 

6) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii F, 

7) dokonania przydziału Akcji Serii F, 

8) 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 i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

koniecznych do dematerializacji Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F oraz do dopuszczenia i wprowadzenia 

Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., w tym w szczególności do: 

1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F w drodze oferty 

publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu 

emisyjnego, 

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz 

praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych; 

3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na 

rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów, mających na celu zabezpieczenie powodzenia emisji Akcji Serii F, 

w tym odpłatnych lub nieodpłatnych umów o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli 

zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. 

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej 

zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w 

ramach Oferty Publicznej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej 

zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia 

Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, 

który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. 

5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań oraz zawarcia stosownych umów, zmierzających do stabilizacji 

kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii F na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi podejmowania działań 



stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka 

potrzeba. 

§ 4  

ZMIANA STATUTU 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i nie więcej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści 

sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.463.566 (dziesięć milionów 

czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 13.115.457 (trzynaście milionów 

sto piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40  zł (czterdzieści groszy) 

każda w tym: 

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 

4.050.000; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 0.000.001 do 1.329.500; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 

0.000.001 do 1.833.000; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach 

od 0.000.001 do 551.066; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 

2.700.000; 

f) nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 

jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891.” 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, 

wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 8) niniejszej 

Uchwały. 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 



PEŁNOMOCNICTWO 

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 

I. DANE AKCJONARIUSZA 

Imię:  

Nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:  

PESEL  

Telefon:  

Adres e-mail:  

 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA 

Imię:  

Nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:  

PESEL  

Telefon:  

Adres e-mail:  

 

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. _________________________ 

pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  zwołanym na dzień 9 lipca 2014 r. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich 

uprawnień przysługujących mi z _____________________ akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z 

imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

wystawionym przez:  

_________________________________________________________________________________

__________nr __________________________. 

Pełnomocnik upoważniony jest/nie jest upoważniony
1
 do ustanawiania dalszych pełnomocników. 

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że 

powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym. 

Uwagi dodatkowe: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Miejsce i data wystawienia ____________________ 

 

Podpis Akcjonariusza _____________________ 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



PEŁNOMOCNICTWO 

do reprezentacji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 

I. DANE AKCJONARIUSZA 

Nazwa:  

Adres:  

Sąd Rejestrowy  oraz Wydział:  

Nr KRS  

Kapitał:  

Dane Rejestrowe Podmiotu 
Zagranicznego: 

 

Telefon  

Email:  

 

II. DANE PEŁNOMOCNIKA 

Imię:  

Nazwisko:  

Seria i nr dowodu osobistego/paszportu:  

PESEL  

Telefon:  

Adres e-mail:  

 

Niniejszym udzielam wskazanemu powyżej Pełnomocnikowi tj. _________________________ 

pełnomocnictwa do reprezentowania mnie - Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Selvita Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 9 lipca 2014 r. 

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do wykonywania w moim imieniu wszystkich 

uprawnień przysługujących mi z _____________________akcji Selvita Spółka Akcyjna zgodnie z 

imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

wystawionym przez:  

_________________________________________________________________________________

__________ nr __________________________. 

Pełnomocnik upoważniony jest/nie jest upoważniony
1
 do ustanawiania dalszych pełnomocników. 

Znając konsekwencje karne składania fałszywych oświadczeń potwierdzam/potwierdzamy, że 

powyższe informacje są prawdziwie i zgodne ze stanem faktycznym. 

Uwagi dodatkowe: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Miejsce i data wystawienia ____________________ 

 

Podpis Akcjonariusza  ____________________ 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA  

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A z siedzibą Krakowie  

zwołanym na dzień 9 lipca 2014 r. 

Dane akcjonariusza:  

Imię i Nazwisko/Nazwa:  

Adres zamieszkania/Siedziba  

PESEL/KRS:  

Liczba akcji:  

 

Dane pełnomocnika:  

Imię i Nazwisko/Nazwa:  

Adres zamieszkania/Siedziba  

PESEL/KRS:  

Liczba akcji:  

 

Dodatkowe Informacje: 

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje 

do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z 

odpowiedniego formularza.  

2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.  

3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych 

za danym wyborem.  W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest 

do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.  

 

 

Uchwała Nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie wyboru przewodniczącego  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia __________________.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

 

 

 



 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 2  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy 

porządek obrad:  

 

1) Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

2) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.  

3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 

4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 

obrotowy 2013. 

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 

za rok obrotowy 2013. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.  

8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z  Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR"). 

11) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych 

na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie 

dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

12) Zamknięcie obrad. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 



 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 3  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), uchwala co następuje:  

 

§ 1 

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:  

1) __________________________ 

2) __________________________ 

3) __________________________ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.  

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 4  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 5  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe, na które składa się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 19 536 064,20 złotych, 

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę 

netto w kwocie 2 123 721,20 złotych, 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 

roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 123 721,26 złotych, 

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 008 027,48 złotych, 

6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz objaśnienia do 

sprawozdania finansowego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

 



Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 

5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok 

obrotowy 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 

5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: 

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 17 977 305,87 złotych, 

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 

wykazujący stratę netto w kwocie 2 385 349,52 złotych, 

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 

31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 404 200,94 złotych, 

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 

31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto do kwoty 5 298 286,75 



złotych, 

6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok 

oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie sposobu pokrycia straty 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie art. 393 § 1 pkt) 1 

oraz art. 395 § 1 pkt 2)  postanawia: 

 

§ 1 

Pokryć stratę za rok 2013 z zysków z lat przyszłych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 



 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

 

 



Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Członkowi Zarządu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Członkowi Zarządu Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     



Treść sprzeciwu: 

 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres  1 stycznia 

2013 r. – 5 listopada 2013 r. oraz obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres 5 listopada 2013 r. – 31 grudnia 

2013 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Udziela się Członkowi Zarządu Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków za okres 5 listopada 

2013 r. – 31 grudnia 2013 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 



 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1 



Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Chwast absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 

pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 



§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2013. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

 z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na art. 385 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1 

Powołuje się _______________ do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z  Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ("MSR") 

 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („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 momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 

Uchwała Nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie  

z dnia 9 lipca 2014 r.  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela 

serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 

rynku regulowanym akcji Spółki oraz 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432, 433 § 2 i art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu 

spółek handlowych („KSH”), art. 27 ust. 2 pkt 3, 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 („Ustawa o Ofercie”), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. 

z siedzibą w Krakowie („Spółka”) postanawia, co następuje: 

        

§ 1 

EMISJA AKCJI SERII F 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych do kwoty nie większej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście 



czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 

1.060.756,40 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 40/100) złotych. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez publiczną emisję nie więcej niż 2.651.891 (dwa 

miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji serii F, o wartości 

nominalnej  0,40 zł (czterdzieści 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 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do 

podziału za rok obrotowy 2014, rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2014 roku i kończący się dnia 31 grudnia 

2014 roku. 

6. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH. Akcje Serii F 

zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy o Ofercie, przeprowadzonej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta Publiczna”). 

7. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

8. Akcje Serii F i prawa do Akcji Serii F zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów 

Ustawy o Obrocie. 

§ 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. 

§ 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, w rozumieniu art. 

54 Ustawy o Ofercie, lub innej ceny odniesienia, 

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) 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 trybie art. 54 Ustawy 

o Ofercie; 

4) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F, 



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

uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii F, 

6) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii F, 

7) dokonania przydziału Akcji Serii F, 

8) 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 i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

koniecznych do dematerializacji Akcji Serii F i praw do Akcji Serii F oraz do dopuszczenia i wprowadzenia 

Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., w tym w szczególności do: 

1) podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii F w drodze oferty 

publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu 

emisyjnego, 

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F oraz 

praw do Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych; 

3) złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F oraz praw do Akcji Serii F do obrotu na 

rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umów, mających na celu zabezpieczenie powodzenia emisji Akcji Serii F, 

w tym odpłatnych lub nieodpłatnych umów o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeśli 

zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba. 

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej 

zawieszeniu w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w 

ramach Oferty Publicznej, podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo o jej 

zawieszeniu może nastąpić tylko z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia 

Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, 

który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym. 

5. Upoważnia się Zarząd do podjęcia działań oraz zawarcia stosownych umów, zmierzających do stabilizacji 

kursu akcji Spółki i praw do Akcji Serii F na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi podejmowania działań 

stabilizacyjnych lub do podjęcia decyzji o odstąpieniu od takich działań, jeśli zdaniem Zarządu wystąpi taka 

potrzeba. 

§ 4  

ZMIANA STATUTU 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i nie więcej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści 

sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.463.566 (dziesięć milionów 

czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 13.115.457 (trzynaście milionów 

sto piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40  zł (czterdzieści groszy) 

każda w tym: 



a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 

4.050.000; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o 

numerach od 0.000.001 do 1.329.500; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 

0.000.001 do 1.833.000; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach 

od 0.000.001 do 551.066; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 

2.700.000; 

f) nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 

jeden) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891.” 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, 

wynikających z niniejszej Uchwały oraz oświadczenia Zarządu, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 8) niniejszej 

Uchwały. 

§ 5  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. 

 

 Za Przeciw Wstrzymuje się Wg uznania pełnomocnika 

Głos     

Liczba akcji     

Sprzeciw     

Treść sprzeciwu: 

 



Proponowana zmiana Statutu Spółki 

 

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zmiany Statutu Spółki, poniżej zostaje podana 

dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz projekt zmiany § 7 ust. 1 Statutu. 

 

Dotychczasowa treść § 7 ust.1: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta 

dwadzieścia sześć 40/100) złotych i dzieli się na 10.463.566 (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 

tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,40  zł (czterdzieści groszy) każda w tym: 

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 

0.000.001 do 1.329.500; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 

do 1.833.000; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 

0.000.001 do 551.066; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000.” 

 

Proponowana zmiana § 7 ust.1:  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.185.426,40 (cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta dwadzieścia sześć 40/100) złotych i nie więcej niż 5.246.182,80 (pięć milionów dwieście czterdzieści 

sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa 80/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 10.463.566 (dziesięć milionów 

czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 13.115.457 (trzynaście milionów 

sto piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40  zł (czterdzieści groszy) 

każda w tym: 

a) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000; 

b) 1.329.500 (jeden milion trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od 

0.000.001 do 1.329.500; 

c) 1.833.000 (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0.000.001 

do 1.833.000; 

d) 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii D o numerach od 

0.000.001 do 551.066; 

e) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do 2.700.000; 

nie więcej niż 2.651.891 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji 

na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do 2.651.891.” 

 


