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PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.  

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 MAJA 2012 ROKU. 
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Ad 2. porządku obrad 

 

Uchwała nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ●. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 4. porządku obrad  

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 
do podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz 
sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2011 roku. 

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Celtic Property Developments S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, wraz z 
oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.  

7)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property 
Developments S.A. za rok obrotowy 2011.  

8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Celtic Property 
Developments S.A. za rok obrotowy 2011.  

9)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Celtic Property Developments S.A. za rok 2011. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Celtic Property Developments S.A. 

11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property 
Developments S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011.  

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011.  

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011.  

14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Celtic Property Developments S.A. 
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.  

15)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Celtic Property 
Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 

16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji.  

17) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej II kadencji. 

18) Podjecie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej 
II kadencji. 
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19) Podjęcie uchwały w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia 
akcji Spółki serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 
warrantów subskrypcyjnych serii A. 

20) Podjęcie uchwały w sprawie: warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki z 
wyłączeniem prawa poboru akcji serii C, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii C, dematerializacji akcji serii C 
oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku 
regulowanym. 

21) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 7. porządku obrad 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2011 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 8. porządku obrad 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za 
rok obrotowy 2011 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza 
sprawozdanie finansowe Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się: 

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

• sprawozdanie z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., 
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 562 078 000 (słownie: pięćset sześćdziesiąt 
dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych; 

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2011 r., wykazujące stratę netto w kwocie 276 797 000 (słownie: dwieście 
siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych; 

• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 
2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 279 048 000 (słownie: dwieście 
siedemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści osiem tysięcy) złotych; 

• sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 
2011 r. które wykazuje wzrost środków pienięŜnych o 862 000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt 
dwa tysiące) złotych; 

• informacje dodatkowe z przyjętych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 9. porządku obrad 

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie pokrycia straty Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki postanawia pokryć stratę netto Celtic Property 
Developments S.A. wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, w łącznej wysokości 
wynoszącej 276 797 000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy) złotych w następujący sposób: 

1. przeznaczyć kwotę 1 161 000 (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych z 
kapitału zapasowego na pokrycie straty Spółki za 2011 rok; 

2. przeznaczyć kwotę 23 078 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemdziesiąt osiem 
tysięcy) złotych z kapitału rezerwowego na pokrycie straty Spółki za 2011 rok; 

3. pokryć pozostałą część straty za rok 2011 w kwocie 252 558 000 (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych z zysku z przyszłych lat. 

 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iŜ wypłacona w grudniu 2011 roku zaliczka na poczet 
dywidendy za 2011 rok zostanie rozliczona z przyszłych zysków Spółki. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 10. porządku obrad 

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie dalszego istnienia Spółki  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w 
związku z faktem, iŜ rachunek wyników sporządzony za rok obrotowy 2011 roku za okres od 1 stycznia 
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazał stratę netto w wysokości 276 797 000 (słownie: dwieście 
siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych tj. stratę 
przewyŜszającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, 
niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 
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Ad 12. porządku obrad 

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok 
obrotowy 2011.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 13. porządku obrad 

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w 
związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, zatwierdza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2011, 
składające się z: 

� wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 

� skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. do 
31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 677 608 000 (słownie: 
sześćset siedemdziesiąt siedem milionów sześćset osiem tysięcy) złotych; 

� skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 r. 
do 31 grudnia 2011 r., wykazującego stratę netto w kwocie 286 198 000 (słownie: dwieście 
osiemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych; 

� skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 
2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 
282 197 000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) 
złotych; 

� skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., które wykazuje spadek środków pienięŜnych o kwotę 
21 057 000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych; 

� informacji dodatkowych z przyjętych zasad rachunkowości oraz innych informacji 
objaśniających. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 14. porządku obrad 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu – Panu 
Andrew’owi Morrison’owi Shepherd - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, pełniącemu 
funkcję Prezesa Zarządu – Panu Andrew’owi Morrison’owi Shepherd - absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Aled’owi Rhys’owi Jones - absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 
roku 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu Aled’owi 
Rhys’owi Jones - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia 
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Pani ElŜbiecie Donacie Wiczkowskiej - 
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia do 31 
grudnia 2011 roku 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Pani ElŜbiecie 
Donacie Wiczkowskiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia 
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu, Panu Christopher’owi Bruce - absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 
roku 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu, Panu 
Christopher’owi Bruce - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od dnia 
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 15. porządku obrad 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bieleckiej - absolutorium z wykonania przez nią 
obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, 
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pani Marzenie Bieleckiej - absolutorium z 
wykonania przez nią obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od dnia 1 stycznia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Olesiowi - absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia do 
31 grudnia 2011 roku 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, 
pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Olesiowi - 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2011 
roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady 
Nadzorczej – Panu Colin’owi Kingsnorth - absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, 
pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej – Panu Colin’owi Kingsnorth - absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w okresie pełnienia funkcji: od 1 stycznia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mirosławowi Gronickiemu - 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 
31 grudnia 2011 roku. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu 
Mirosławowi Gronickiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 
1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Cichockiemu - 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 stycznia do 3 marca 
2011 roku 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu 
Krzysztofowi Cichockiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 1 
stycznia 2011 roku do 3 marca 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Rozłuckiemu - 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 3 marca do 31 grudnia 
2011 roku. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu 
spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej, Panu 
Wiesławowi Rozłuckiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie: od 3 marca 
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 

 



PROJEKT 

________________________________________________________________ 

 

Ad 16. porządku obrad 

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 9 ust. 3 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej II kadencji na __ osób. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 17. porządku obrad.  

Ilość uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej jest uzaleŜniona od ustalenia liczby 
członków Rady Nadzorczej (Uchwała nr 19). 

 

Uchwała nr … 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej II kadencji 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 6 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji Pana / Panią 
_______________ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia 
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Ad 18. porządku obrad 

 

Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej II kadencji 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki ustala, iŜ wynagrodzenie: 

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi ____ (słownie: _____) zł brutto miesięcznie.  

2. Członka Rady Nadzorczej (w tym takŜe pełniącego funkcje Wiceprzewodniczącego i 
Sekretarza) wynosi ____ (słownie: ______) zł brutto miesięcznie,  

pozostałe zasady wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. 
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Ad 19. porządku obrad 

 

Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 roku  

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki 
Serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 
warrantów subskrypcyjnych serii A 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Spółki”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych] 

1. Spółka wyemituje nie więcej niŜ 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 
czternaście) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej: „Warranty subskrypcyjne”), z 
prawem do objęcia łącznie nie więcej niŜ 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 
czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) kaŜda i łącznej wartości nominalnej nie wyŜszej niŜ 16.321,40 zł (słownie: 
szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych). 

2. Warranty subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego procesu emisyjnego.  

3. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie następującym Członkom Zarządu Spółki: 

a) Prezesowi Zarządu Panu Andrew Morrison Shepherd, któremu zaoferowanych zostanie 54 919 
Warrantów subskrypcyjnych; 

b) Członkowi Zarządu Panu Aled Rhys Jones, któremu zaoferowanych zostanie 54 919  
Warrantów subskrypcyjnych;  

c) Członkowi Zarządu Panu Christopher Bruce, któremu zaoferowanych zostanie 26 688 
Warrantów subskrypcyjnych;  

d) Członkowi Zarządu Pani ElŜbiecie Wiczkowskiej, której zaoferowanych zostanie 26 688 
Warrantów subskrypcyjnych ; 

- pod warunkiem, Ŝe w chwili złoŜenia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych będą oni 
pełnili funkcje w Zarządzie Spółki. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom 
uprawnionym wskazanym w zdaniu poprzednim w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia 
doręczenia Spółce postanowienia właściwego sądu rejestrowego w sprawie wpisania do rejestru 
zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego.  

4. Emisja Warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iŜ liczba osób, do których 
zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: 
dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. 

 

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych] 

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych 
Akcjonariuszy Spółki.  
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2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych 
Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leŜy w najlepszym interesie 
Spółki, jak równieŜ Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie 
pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów 
subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów 
subskrypcyjnych serii A stanowiąca załącznik do uchwały.  

3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A, nie określa się dnia 
prawa poboru. 

 

§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów subskrypcyjnych] 

Warranty subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez Członków Zarządu Spółki wskazanych 
w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały- pod warunkiem, Ŝe w chwili złoŜenia oświadczenia o objęciu 
Warrantów subskrypcyjnych będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki. Warranty subskrypcyjne 
mogą zostać objęte nie później niŜ w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia złoŜenia oferty 
objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A. 

 

§ 4. [Cena emisyjna] 

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. 

2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii C obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z 
Warrantu subskrypcyjnego będzie równa jej wartości nominalnej, która w chwili podjęcia 
uchwały wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

 

§ 5. [Charakterystyka] 

1. Warranty subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej. 

2. Imienne Warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na 
okaziciela.  

3. Warranty subskrypcyjne są zbywalne wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.  

4. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.  

5. Rada Nadzorcza Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów subskrypcyjnych, w którym będzie 
się ewidencjonować wyemitowane Warranty subskrypcyjne oraz osoby uprawnione z Warrantów 
subskrypcyjnych. 

 

§ 6. [Prawo do objęcia akcji] 

1. KaŜdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki 
serii C.  

2. Osoby uprawnione posiadające Warranty subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii C od 
dnia objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 24 maja 2022 roku – pod warunkiem, 
Ŝe w chwili złoŜenia oświadczenia o objęciu akcji serii C będą oni pełnili funkcje w Zarządzie 
Spółki. 

3. Prawo do objęcia akcji serii C moŜe zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. 
w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. 

4. Warrant subskrypcyjny traci waŜność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii C albo 
bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii C bądź niespełnienia się warunków 
zrealizowania prawa do objęcia akcji serii C. 

5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyŜej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego 
nabycia Warrantów subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii C 
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bądź w razie niespełnienia się warunków upowaŜniających posiadaczy Warrantów 
subskrypcyjnych do objęcia akcji serii C - w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i 
wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii C. Rada Nadzorcza stwierdza wygaśnięcie 
uprawnienia wynikającego z Warrantu subskrypcyjnego w drodze uchwały. Rada Nadzorcza 
upowaŜniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych w 
celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 

§ 7. [UpowaŜnienia i zobowiązania] 

1. Z zastrzeŜeniem ust. 2 i 3 poniŜej, upowaŜnia się i zobowiązuje właściwe zgodnie z przepisami 
prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do: 

1) wystawienia dokumentów Warrantów subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi 
numerami; 

2) prowadzenia rejestru Warrantów subskrypcyjnych; 

3) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej 
Uchwały. 

2. Walne Zgromadzenie upowaŜnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we 
wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków 
Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 3 
uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w 
szczególności do: 

1) skierowania oferty objęcia Warrantów subskrypcyjnych do osób wskazanych w § 3 
niniejszej uchwały;  

2) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów subskrypcyjnych. 

3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 moŜe wykonywać 
Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej.  

 

§ 8. [Postanowienia końcowe] 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 
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Ad 20. porządku obrad 

 

Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 24 maja 2012 r. 

w sprawie: warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem 
prawa poboru akcji Serii C, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych 
akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji Serii C, dematerializacji akcji 
Serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Serii C do obrotu na rynku 
regulowanym  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie 
(„Spółki”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych 
(„k.s.h.), uchwala, co następuje: 

 

I. WARUNKOWE PODWYśSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do obejmowania 
akcji Spółki Serii C na podstawie uchwały nr 21 z dnia 24 maja 2012 r. Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji 
Spółki Serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów 
subskrypcyjnych serii A (dalej: „Uchwała w sprawie emisji warrantów”) i w celu wykonania praw 
wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A, uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. [PodwyŜszenie kapitału zakładowego.] 

1. PodwyŜsza się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niŜ 16.321,40 zł 
(słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych). 

2. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane 
poprzez emisję nie więcej niŜ 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 
czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) kaŜda i łącznej wartości nominalnej nie wyŜszej niŜ 16.321,40 zł (słownie: 
szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) - dalej: „Akcje”. 

3. PodwyŜszenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym 
zastrzeŜeniem, Ŝe uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w 
ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie 
emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h. 

4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, 
poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iŜ liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja 
nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. 

 

§ 2. [Cel podwyŜszenia. Uzasadnienie] 

1. Warunkowe podwyŜszenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umoŜliwienia osobom 
uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A wykonania praw do objęcia nie 
więcej niŜ 163 214  (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) Akcji. 

2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyŜszenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania 
praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych moŜe nastąpić wyłącznie w 
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trybie warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyŜszenie kapitału 
zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umoŜliwieniem 
objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A. 

 

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji] 

1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii A będą mogli obejmować Akcje od dnia 
objęcia Warrantów subskrypcyjnych serii A do dnia 24 maja 2022 roku – pod warunkiem, Ŝe w 
chwili złoŜenia oświadczenia o objęciu Akcji serii C będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki.  

2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych 
oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. 

3. KaŜdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii C. 

 

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji] 

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne 
serii A, pod warunkiem, Ŝe w chwili złoŜenia oświadczenia o objęciu Akcji będą oni pełnili funkcje w 
Zarządzie Spółki.  

 

§ 5. [Cena emisyjna Akcji] 

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii C obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z 
warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa jej wartości nominalnej, która w chwili podjęcia 
uchwały wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pienięŜnymi, 
wniesionymi w dniu objęcia Akcji. 

 

§ 6. [Dywidenda] 

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 

1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku 
obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje 
uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego 
bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 

2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o 
którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku 
począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. 

2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, 
rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.  

 

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru] 

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii C. 

2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leŜy w 
najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia 
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki Serii C oraz w 
sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C stanowiąca załącznik do protokołu.  

3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C, nie określa się 
dnia prawa poboru.  

 
§ 8. [Dematerializacja Akcji serii C] 
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1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyŜszym 
działając na podstawie: 

a) art. 27 ust. 2 pkt 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 (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 
1439, ze zm.), 

b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.), 

Walne Zgromadzenie Spółki wyraŜa zgodę na: 

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii C do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie, 

2) złoŜenie Akcji Spółki serii C do depozytu, 
3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). 

2. Walne Zgromadzenie upowaŜnia Zarząd Spółki do: 

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji 
serii C do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złoŜenia wszelkich wniosków, dokumentów 
lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyŜszym celu, 

2) złoŜenia akcji serii C do depozytu, 
3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji 

Akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii C w depozycie papierów 
wartościowych. 

 

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI 

§ 9. [Zmiana Statutu] 

W związku z dokonanym warunkowym podwyŜszeniem kapitału zakładowego dokonuje się 
następującej zmiany w Statucie Spółki:  

po § 4a Statutu Spółki dodaje się nowy § 4b w następującym brzmieniu:  

„§ 4b. 

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [_] z dnia 24 maja 2012 r. kapitał 
zakładowy został warunkowo podwyŜszony o kwotę nie większą niŜ 16.321,40 zł (słownie: szesnaście 
tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niŜ 163 214 (słownie: sto 
sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda i łącznej wartości nominalnej nie wyŜszej niŜ 
16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych).” 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. [UpowaŜnienia i zobowiązania] 

1. Rada Nadzorcza Spółki jest upowaŜniona do określenia szczegółowych zasad przyjmowania 
oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych 
oświadczeń. 

2. Walne Zgromadzenie upowaŜnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we 
wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków 
Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 4 
uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w 
szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu Akcji. 
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3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje wskazane w ust. 2 wykonywać moŜe 
Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej.  

4. Zarząd Spółki jest upowaŜniony i zobowiązany do:  

1) zgłoszenia warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie 
art. 450 k.s.h. 

2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,  

3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z 
niniejszej uchwały, 

4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania 
niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru 
przedsiębiorców. 

5. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upowaŜnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu 
jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie 
niniejszej uchwały. 

 

§ 11. [Postanowienia końcowe] 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia, z skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców. 


