
1 
 

 

TREŚĆ UCHWAŁ 
PODJĘTYCH NA 

 
NADZWYCZAJNYM WALNYM 

ZGROMADZENIU 
 

SPÓŁKI PSA CAPITAL S.A. 
 

W DNIU 5 GRUDNIA 2013 R. 
 

 

  



2 
 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje 

Grzegorz Bubela. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 

 

 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 
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2. Wybór Przewodniczącego. 

3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 

podejmowania Uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie Uchwał w sprawie: 

a) zmian statutu Spółki, 

b) scalenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki, 

c) udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru 

akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. 

d) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

6. Wolne wnioski, zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym:  

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek 

handlowych uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki 

w następujący sposób: 
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1. § 1 Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść: 

  

„§ 1. 

 

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi 

działalność pod firmą EMMERSON WIERZYTELNOŚCI HIPOTECZNE 

Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EMMERSON WIERZYTELNOŚCI 

HIPOTECZNE S.A. 

 

2. W § 6 ust. 1 Statutu Spółki po pkt 35/ dodaje się pkt od 36/ do 60/ o 

następującej treści: 

36/ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, 

37/ Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

38/ Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

39/ Leasing finansowy, 

40/ Pozostałe formy udzielania kredytów, 

41/ Zarządzanie rynkami finansowymi, 

42/ Działalność centrów telefonicznych (callcenter), 

43/ Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 

44/ Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych  

i towarów giełdowych, 

45/ Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 

emerytalne, 

46/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

47/ Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

48/ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

49/  Działalność prawnicza, 

50/  Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe, 

51/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

i humanistycznych, 

52/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

53/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery, 

54/ Działalność detektywistyczna, 

55/ Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna wspomagająca prowadzenie biura,  

56/ Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 

57/ Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli, 

58/ Działalność związana z oprogramowaniem, 

59/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
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60/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 

informatycznych i komputerowych. 

  

3. § 13 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść: 

 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

  

4. § 21 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść: 

 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

  

5. W § 23 Statutu Spółki uchyla się ust. 2. 

 

6. W § 32 Statutu Spółki uchyla się ust. 1.  

 

7. Uchyla się § 33 statutu Spółki.  

 

8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 
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UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PSA Capital S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych 

postanawia, co następuje: 

 

§ 1. 

Podwyższenie wartości nominalnej akcji 
 

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z 

kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych). 

2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej 

ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D z liczby 40.000.000 do liczby 

400.000 czyli poprzez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej 

wartości nominalnej dziesięć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości 

nominalnej dziesięć złotych (stosunek wymiany). Dotychczasowe akcje zostaną 

scalone w serię A1.  

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej 

wysokości kapitału zakładowego w wysokości 4.000.000,00 zł.  

 

§ 2. 

Resztówki i niedobory scaleniowe 

 

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania 

tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która 

zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną 

akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), to scalenie akcji 

zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące 

resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po 

jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych 

przez Akcjonariusza Spółki Grupa Emmerson S.A.  

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych 

posiadanych przez Grupa Emmerson S.A. na podstawie zawartej umowy, na 

mocy której Grupa Emmerson S.A. zrzeknie się swoich praw akcyjnych w 

Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory 

scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych 

niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej 

wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez 



7 
 

Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 

sto do jednego (100:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej 

zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod 

warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego. 

W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy 

Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 

99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w 

zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 

10,00 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia Grupa Emmerson S.A. do 

otrzymania w zamian za posiadane przez Grupa Emmerson S.A. w dniu 

referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda ulegną 

zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji 

istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja 

wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie 

możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. 

 

§ 3. 

Upoważnienia dla Zarządu 
 

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w 

uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w 

szczególności do: 

1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą 

Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS, 

2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie 

określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych 

na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia 

liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem 

akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych 

rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego 

powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej 

akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji, 

3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej 

wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną 

zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych 

rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi 

za pośrednictwem KDPW, 

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia 

scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio 

uzgodniony również z KDPW, 
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5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Alternatywnego 

Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach 

papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w 

Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (sto). 

 

§ 4. 

Zmiana Statutu Spółki 
 

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 

§ 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: 

 

„§ 8. 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony) i dzieli się 

na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od A 000 0001 do A 1000 000 oraz 

na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od B 000 0001 do B 5000 000 oraz 

na 2.642.807 (dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem) 

akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda 

oraz na 31.357.193 (trzydzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt siedem 

tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

2. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 

3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny 

(aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod firmą 

PAYFREEZER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - w rozumieniu 

przepisu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym 

od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654, ze zm.) - 

oznaczonej jako zbiór składników składający się na Reklamofon.pl, (zwanej 

dalej „Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa”), którą stanowi zorganizowany 

zespół składników niematerialnych i materialnych w tym jego zobowiązania, 

przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej wydzielonej działalności 

gospodarczej. 

4. Przed wpisaniem Spółki do rejestru dokonana zostanie wpłata na akcje 

serii A w wysokości dwudziestu pięciu procent (25%) wartości nominalnej 

obejmowanych akcji serii A. Pozostałe siedemdziesiąt pięć procent (75%) 

wartości nominalnej obejmowanych akcji serii A zostanie pokryte wkładem 

pieniężnym w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 

jedenastego roku (31.12.2011 r.). Wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii B 

zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 



9 
 

  

„§ 8. 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony) i dzieli 

się na 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości 

nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, o numerach od A1 000 001 do A1 

400 000.  

1a. Wszystkie akcje serii A1 powstały w wyniku scalenia wcześniej 

istniejących akcji serii A, B, C i D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Scalenia 

dokonano bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.  

2. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.  

3. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny 

(aport) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod firmą 

PAYFREEZER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - w rozumieniu 

przepisu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym 

od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654, ze zm.) - 

oznaczonej jako zbiór składników składający się na Reklamofon.pl, (zwanej 

dalej „Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa”), którą stanowi zorganizowany 

zespół składników niematerialnych i materialnych w tym jego zobowiązania, 

przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej wydzielonej działalności 

gospodarczej. 

4. Przed wpisaniem Spółki do rejestru dokonana zostanie wpłata na akcje 

serii A w wysokości dwudziestu pięciu procent (25%) wartości nominalnej 

obejmowanych akcji serii A. Pozostałe siedemdziesiąt pięć procent (75%) 

wartości nominalnej obejmowanych akcji serii A zostanie pokryte wkładem 

pieniężnym w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące 

jedenastego roku (31.12.2011 r.). Wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii B 

zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. 

 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. 

 

§ 5. 

Wejście w życie 
 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  

W głosowaniu jawnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów,  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 
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- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.  

 

 

UCHWAŁA NR 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru 

akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 

444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasową treść 

§ 9 statutu Spółki. 

  

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki 

upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze 

Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki 

wprowadzonych niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia, na zasadach 

określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych. 

  

§ 3. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten 

sposób, że § 9 statutu otrzymuje nową następującą treść: 

 

„§ 9. 

 

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej 

liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 

3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu 

poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia rejestracji w 

KRS zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 5 z dnia 05.12.2013 r. 
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2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może 

wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania 

akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o 

którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 

docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji 

nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa 

poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 

5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach 

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału 

docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania uchwał 

oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych 

akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji 

oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o 

rejestrację tych akcji lub  praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz 

wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenie akcji do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 

 

§ 4. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do 

podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest 

umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i 

elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania 

środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki. 

 

§ 5. 

 

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania 

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu 

spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu 

Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody 

pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych 

ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do 

pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 
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Opinia Zarządu 

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 

spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz 

sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji 

 

Zarząd spółki PSA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: 

„Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia w całości akcjonariuszy spółki 

prawa poboru akcji spółki emitowanych przez Zarząd Spółki w ramach kapitału 

docelowego.  

 

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w 

całości prawa poboru akcji emitowanych ramach kapitału docelowego jest 

uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi możliwości szybkiego i 

elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania 

środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i 

finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona 

przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie 

pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie 

możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia 

środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności. 

  

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do 

emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi spółki 

prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa 

poboru emitowanych akcji. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału 

docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie 

najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej 

sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz 

oceny aktualnej wartości Spółki oraz perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników 

finansowych.  

 

§ 6. 

 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. 

  

§ 7. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  

W głosowaniu jawnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 
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milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 

 

 

UCHWAŁA NR 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Michała Gajos ze 

składu Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 
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UCHWAŁA NR 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Kornelię Szarek ze 

składu Rady Nadzorczej Spółki. 

  

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 

 

 

UCHWAŁA NR 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Krzysztofa Dragun 

ze składu Rady Nadzorczej Spółki. 
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§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów,  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 

 

 

UCHWAŁA NR 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Łukasza Szacik ze 

składu Rady Nadzorczej Spółki. 

  

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów,  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 
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UCHWAŁA NR 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Michała Tokar ze 

składu Rady Nadzorczej Spółki. 

  

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów,  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.  

 

UCHWAŁA NR 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Tadeusza 

Gudaszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.  
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§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 

 

 

UCHWAŁA NR 12 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Mieczysława 

Wójciaka do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 
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UCHWAŁA NR 13 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Rafała 

Ignaszewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

  

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 

 
 

 

UCHWAŁA NR 14 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Marka 

Krajewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. 
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§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym:  

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów,  

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 

 

UCHWAŁA Nr 15 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PSA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia piątego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (05.12.2013) 

 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Grzegorza Bubelę 

do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

  

W głosowaniu tajnym oddano 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem 

tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) ważnych głosów z 20.007.184 (dwadzieścia 

milionów siedem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji stanowiących 50,02%  

kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za Uchwałą: 20.007.184 (dwadzieścia milionów siedem tysięcy sto 

osiemdziesiąt cztery) głosów, 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. 


