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        Katowice, dnia 15 maja 2014 r.  
 
 
 
 

PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

SPÓŁKI GKS GieKSa Katowice S.A. 
(dalej zwanej „Spółką”) 

W DNIU 17 CZERWCA 2014 ROKU 
 
 
 

UCHWAŁA nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 
Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS 
GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,  w wyborach tajnych dokonało wyboru 
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: 
…………………………………………………………………………… 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 

UCHWAŁA nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru  

Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie 
 

§ 1 
Na podstawie art. 420  § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS 
GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb 

niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji 
Skrutacyjnej i wyboru jej członków.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Łączna liczba ważnych głosów: [●]  

Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
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UCHWAŁA nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej  

 
§ 1 

Na podstawie art. 420  § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS 

GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym 
Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:    

 …………………………………….. 

………………………………………    

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
 
 

UCHWAŁA nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie 
internetowej Spółki w dniu 15 maja 2014 r.         

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

 
UCHWAŁA nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 

 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  

Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 
 
 

UCHWAŁA nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 

 

§ 1 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

zatwierdza sprawozdanie finansowe z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, na które 

składają się: 

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po 
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumę 5.390 tys. złotych, 

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od  dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 
2013 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 7.098 tys. złotych; 

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.098 tys. złotych; 
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 

grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8 tys. 
złotych; 

e) informacje objaśniające do sprawozdania finansowego. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  

Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

 
UCHWAŁA nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

postanawia stratę Spółki za rok 2013 w wysokości 7.098 tys. złotych pokryć z zysków przyszłych 

okresów. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
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Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 
 
 

UCHWAŁA nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
 

UCHWAŁA nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Wojciechowi Cyganowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 23 czerwca 2013 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu 

w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  

Liczba głosów „za”: [●]  

Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 

 

UCHWAŁA nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 
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absolutorium Panu Bogusławowi Wyszomirskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa 

Zarządu za okres od 1 stycznia 2013 r. do 17 czerwca 2013 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 

UCHWAŁA nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Marcinowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu za okres od 9 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  

Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 

UCHWAŁA nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Jerzemu Wiktorowi Łączkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 września 2013 r. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
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UCHWAŁA nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Pani Krystynie Siejna  z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 

od 1 stycznia 2013 r. do 16 września 2013 r. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 
UCHWAŁA nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

§ 1 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Pani Elżbiecie Solskiej – Kuchciak z wykonywania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 września 2013 r. 

 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  

Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 

UCHWAŁA nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Tomaszowi Turek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 

okres od 1 stycznia 2013 r. do 17 czerwca 2013 r. 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  

Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

 

 
UCHWAŁA nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Pani Annie Dudzińskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 

od 1 stycznia 2013 r. do 16 września 2013 r. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  

Liczba głosów „za”: [●]  

Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

UCHWAŁA nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Pani Annie Sokolik z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 

17 czerwca 2013 r. do 16 września 2013 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 

UCHWAŁA nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
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§ 1 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Andrzejowi Gut z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres 

od 30 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
 

UCHWAŁA nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Andrzejowi Malara z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 

okres od 30 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 
UCHWAŁA nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Władysławowi Spyrka z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 

okres od 30 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  

Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
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UCHWAŁA nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Krzysztofowi Mikule z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 

okres od 30 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 

UCHWAŁA nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz § 21 ust. 1 pkt. c Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela 

absolutorium Panu Stanisławowi Krusz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 

okres od 30 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 

UCHWAŁA nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 
w sprawie dalszego istnienia Spółki 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku 
Zarządu Spółki dotyczącego dalszego istnienia Spółki, pozytywnie zaopiniowanego przez Radę 

Nadzorcza, podejmuje uchwałę o dalszym istnienia Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Katowicach oraz kontynuowaniu przez nią działalności gospodarczej. 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

 

UCHWAŁA nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

 
w sprawie uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu 

przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru 

dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej 
 

 
§ 1 

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447  kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 
pkt. h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą 
w Katowicach uchyla dotychczasowy kapitał docelowy i stwierdza jego wygaśnięcie, i w związku z 
powyższym udziela Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w 

ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru 
dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, zmieniając brzmienie § 7a Statutu 
Spółki na następujące:    
 
  

§ 7a 

1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych 

akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.992.801,00 zł (osiemnaście milionów 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden złoty), w drodze jednego lub kilku 

podwyższeń kapitału zakładowego w  granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 

2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz  do emitowania nowych 

akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego 

Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. 

3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić  dotychczasowych akcjonariuszy w całości 

lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego 

lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z 

postanowieniem ust. 7 poniżej. 

4) Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd 

jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony 

do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty 

(dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,  

b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie 

emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,  

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji,  

d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie 

dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 

e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie 

ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 
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„NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. 

5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne 

lub niepieniężne. 

6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału 

docelowego, wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję 

inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji 

akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej. 

7) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z 

terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało 

udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym 

nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do 

objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.  

 
§2  

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz 

opinią Zarządu w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach 

kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej 

akcji, przychyla się do stanowiska Zarządu i  przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie 

uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych. 

§3 
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.  
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej uchwały. 
 
Umotywowanie uchwały 

Potrzeba podjęcia proponowanej uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z 
upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 
wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych 
akcjonariuszy z prawa poboru, podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego 

instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do kapitału z przeznaczeniem na realizację 
celów inwestycyjnych Spółki oraz potencjalną restrukturyzację części zadłużenia Spółki.  

Zmiana Statutu przewidująca uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału ma na celu 
stworzenie Zarządowi elastycznych mechanizmów umożliwiających podwyższenie kapitału 
zakładowego, w szczególności pozwalających na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z 

Inwestorami. 

 

Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i 
moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie 
finansowania realizowanych inwestycji w ramach podstawowego profilu działalności Spółki.   
 
Zarząd ponadto podjął działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia Spółki, gdzie jedną z 
rozważanych opcji jest konwersja części zadłużenia na udział w kapitale Spółki.  

Opinia Zarządu sporządzona na podstawie art. 433 § 2  w związku z art. 447 § 2 k.s.h. 
uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru 
akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd 
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 

Na dzień 17 czerwca 2014 roku zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS 
GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany 

statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki 

poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.992.801,00 zł 
(osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jeden złoty), w drodze 
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jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej 

(„kapitał docelowy”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy, przez Zarząd, za zgodą Rady 
Nadzorczej, prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji oraz warrantów 
subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.  

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków obrotowych na realizacją celu - prowadzeniu klubu 
piłkarskiego GKS Katowice. Pozyskane w ramach podwyższenia kapitału środki finansowe pozwolą 
na skuteczną realizację tego procesu wraz z perspektywą przeprowadzenia reorganizacji klubu. W 
związku z rozwojem działalności Spółki Zarząd Spółki  nie wyklucza możliwości  ustalania nowych 

celów emisji. 

Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia 
możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji i 
warrantów subskrypcyjnych. 

Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez 
Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma również na celu wyeliminowanie ponoszonego przez 

potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na 
wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie.  

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez 
Zarząd Spółki, za zgodą  Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli 
na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do 
popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody 
w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków 

finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanych projektów inwestycyjnych. 

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o 
pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru akcji w ramach 
kapitału docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym 
wszystkich jej Akcjonariuszy. Uzasadniony jest również opisany powyżej sposób ustalania ceny 
emisyjnej akcji. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


