
 

Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w dniu 01 czerwca 2012 r. 
 
 

 
 

UCHWAŁA nr 1/06/2012 

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 

10.667.801,00 zł (dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy 

osiemset jeden złotych), 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 

(trzech) 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 „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. -----------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: -------------------------  

łączna liczba ważnych głosów wyniosła: 11.610.878, stanowiących 81,63% kapitału 

zakładowego; -------------------------------------------------------------------------------  

liczba głosów „za” wyniosła 11610878 (jedenaście milionów sześćset dziesięć 

tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem); ------------------------------------------------  

liczba głosów „przeciw” wyniosła 0 (zero); --------------------------------------------  

liczba głosów „wstrzymujących się” wyniosła 0 (zero). ------------------------------  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została 

podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------  

 


