Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh, uchwala co
następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Tessmera.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

6.100.000
30,84 %
6.100.000
6.100.000
0
0

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów
subskrypcyjnych serii B z pozbawianiem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
uprawniających do objęcia akcji serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
związanej z tym zmiany Statutu Spółki a także o dematerializacji i ubieganiu się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii B Spółki na rynek regulowany.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

6.100.000
30,84 %
6.100.000
6.100.000
0
0

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na
podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania przebiegu
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

6.100.000
30,84 %
6.100.000
6.100.000
0
0

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie umorzenie akcji własnych
Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki YOLO S.A.
(„Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:
§1
Działając na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016
roku w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu umorzenia
oraz w związku z Wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A. (obecnie
YOLO S.A.) z dnia 14 września 2016 r. przygotowanego przez Dom Maklerski mBanku z siedzibą w Warszawie
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(„Wezwanie”) Spółka nabyła w celu umorzenia 6.527.363 (sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy
trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie:
jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRESC00018 („Akcje”) za wynagrodzeniem w wysokości
47.976.118,05 (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto
osiemnaście i 05/100) złotych.
§2
Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 6.527.363 (sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem
tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPRESC00018 nabytych przez Spółkę w celu ich
umorzenia. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4
k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h.
§3
Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 pkt.
2 Statutu Spółki. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie
przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
§4
W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej
wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 6.527.363,00 (sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem
tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) złotych.
§5
1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały
podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

6.100.000
30,84 %
6.100.000
6.100.000
0
0

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YOLO S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia
21 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych tj. 6.527.363 (sześć milionów pięćset dwadzieścia
siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100 ) każda
(„Akcje”), oraz wobec zdematerializowania wszystkich akcji zapisanych w KDPW pod kodem PLPRESC00018 i
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braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii i jak i co do numeru, niniejszym postanawia co
następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie wszystkich akcji Spółki zapisanych
przez KDPW pod kodem PLPRESC00018 i oznaczyć je jako akcje serii A.
§2
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą
uchwałą.
§3
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.
§4
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany
Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

6.100.000
30,84 %
6.100.000
6.100.000
0
0

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YOLO S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia
21 sierpnia 2017 roku w sprawie umorzenia akcji własnych tj. 6.527.363 (sześć milionów pięćset dwadzieścia
siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100 ) każda
(„Akcje”), na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze umorzenia Akcji.
Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i
dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku
umorzenia Akcji.
§2
Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
§3
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
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„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.252.527,00 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące
pięćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się na 13.252.527 (trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa
tysiące pięćset dwadzieścia siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) każda akcja.”
§4
Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji i tym samym
dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu Akcji.
§5
Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą
uchwałą.
§6
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych w § 3 niniejszej uchwały.
§7
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany
Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

6.100.000
30,84 %
6.100.000
6.100.000
0
0

Uchwala nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego,
emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawianiem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki a także o dematerializacji i ubieganiu się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B Spółki na rynek regulowany

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 430, 433, 448 i art. 453 ksh,
uchwala co następuje:
I.

PROGRAM MOTYWACYJNY

§1
1. Postanawia się o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla
Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej („Program Motywacyjny"). Program Motywacyjny realizowany
będzie w okresie 3 (słownie: trzech) lat obrotowych tj. za lata obrotowe 2018 – 2020, liczone jako okresy
od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku obrotowego.
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2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrostu
wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób
uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką i jej celami.
§2
Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydział Warrantów Subskrypcyjnych
uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego akcji Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warunkiem
objęcia oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych poprzez objęcie akcji Spółki z pozbawieniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki będzie stwierdzenie spełnienia przez wskazane
odrębnie osoby uprawnione celów lub kryteriów określonych zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały i
aktów wykonawczych.
II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B Z POZBAWIENIEM DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII B Z POZBAWIENIEM
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU
§3
1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 12 niniejszej
uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery
tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii B Spółki z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty Subskrypcyjne").
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii B Spółki na
warunkach ustalonych zgodnie z § 4 - 5 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. Zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w
trybie wyłączającym przeprowadzenie oferty publicznej w rozumieniu art. 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., tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013
r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii B mogą być wykonane do dnia 30 grudnia 2021 roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii B w
terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

1.

2.

3.
4.

§4
Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie wskazanym odrębnie osobom o
kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej wskazanym przez Zarząd Spółki, a w
odniesieniu do Członków Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą na warunkach określonych w uchwalonym
zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Regulaminie Programu Motywacyjnego, w uchwałach
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień
Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych
zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi").
Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie
prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie
uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy.
Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału w
Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte i wykonane przez Osoby Uprawnione w terminie
wskazanym w § 3 ust. 5 tracą ważność.
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§5
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do uchwalenia za zgodą Rady Nadzorczej Regulaminu Programu
Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego („Regulamin
Programu Motywacyjnego"), uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie co najmniej wskazane poniżej kryteria przydziału
Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniając jednocześnie Osoby Uprawnione do wykonania praw z objętych
Warrantów Subskrypcyjnych. Regulamin Programu Motywacyjnego będzie wskazywać ponadto
szczegółowe proporcje powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w
zależności osiąganego celu, przy czym Osoby Uprawnione nabędą prawo do objęcia i wykonania praw w
związku z osiągnięciem oznaczonego odrębnie celu wynikowego dotyczącego istotnych obszarów
funkcjonowania Spółki.
3. Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, uprawniające jednocześnie Osoby Uprawnione do
wykonania praw z objętych Warrantów Subskrypcyjnych dotyczyć będą osiągnięcia określonych
szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz indywidualnie oznaczanych przez Zarząd lub
Radę Nadzorczą w odniesieniu do każdej z Osób Uprawnionych celów wynikowych (dalej „Cele
Wynikowe”). Cele Wynikowe będą oznaczane odrębnie i weryfikowane dla każdego z rocznych okresów
obowiązywania Programu Motywacyjnego.
4. Regulamin Programu Motywacyjnego określić może ponadto kryterium lojalnościowe rozumiane jako
świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej Grupy Kapitałowej na podstawie
powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest
świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub
spółek z jej Grupy Kapitałowej przez określony okres, którego łączne spełnienie z Celem Wynikowym może
być wymagane do powstania prawa do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w
celu realizacji niniejszej Uchwały.

III. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
§6
W trybie określonym w art. 448 ksh podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą
niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) złote w drodze emisji nie więcej niż 444.000
(słownie: czterystu czterdziestu czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda.
§7
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
§8
Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. Pozbawienie prawa poboru w
stosunku do akcji serii B jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie
Spółki, jak również jej akcjonariuszy.
§9
1. Prawo objęcia akcji serii B przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych
2. Akcje serii B obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii B obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 1,01 (jeden złoty 01/100) złotych.
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§10
Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
a) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku
obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 ksh włącznie, akcje te uczestniczą w
zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do
ich wydania;
b) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o
którym mowa w art. 348 § 2 ksh do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od
pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
Wobec faktu, iż akcje serii B zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji", o którym mowa w ust. 1,
rozumie się zapisanie akcji serii B na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.
§11
1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu na rynku
regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii B.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem wprowadzeniem
akcji serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1,
umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr
183 poz. 1538).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą oraz Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B
które powinny obejmować co najmniej: treść oferty objęcia akcji serii B warunki przyjmowania
oświadczeń o objęciu akcje serii B oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu
przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

IV. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI
§12
W § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:
„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery
tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B
posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr
7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii
B będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółką. Prawo objęcia akcji serii
B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku. "
§13
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych w § 12 niniejszej uchwały.
§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci § 6 Statutu Spółki w
przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd
rejestrowy zmiany § 6 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 12 niniejszej uchwały.
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* * *
Liczba akcji, z których oddano głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:
Za
Przeciw
Wstrzymujące się

6.100.000
30,84 %
6.100.000
6.100.000
0
0

Podczas NWZ odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad NWZ nie zgłoszono żadnych
sprzeciwów do protokołu.
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