PROJEKTY UCHWAŁ
WZA LUXIMA S.A. – 28.06.2013R.
„Uchwała nr 1/06/2013 w sprawie wyboru przewodniczącego
Zwyczajne Walne
Zgromadzenia”.

Zgromadzenie

wybiera

[_

_]

na

Przewodniczącego

„Uchwała nr 2/06/2013 w sprawie przyjęcie porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. wybór
Komisji
Skrutacyjnej
lub
powierzenie
liczenia
głosów
Przewodniczącemu Zgromadzenia;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i
podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
9. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy
2012 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
12. rozpatrzenie opinii Zarządu Spółki w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz zasad ustalenia ceny
emisyjnej;
13. podjęcie uchwały w sprawie: (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
(ii) przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do wyłączenia, za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki, prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji,
które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (iii) zmiany Statutu
Spółki;
14. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
15. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji
wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
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16. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
17. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
18. wolne wnioski;
19. zamknięcie Zgromadzenia.”
„Uchwała nr 3/06/2013 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić
tajność głosowania w dniu 28 czerwca 2013r. przy wyborze członków Komisji
Skrutacyjnej.”
„Uchwała nr 4/06/2013 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w
składzie : [_ _]”.
„Uchwała nr 5/06/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 6/06/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r., na które składa się m.in. bilans
zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 5.787.176,05 zł (pięć
milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i
05/100) i rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 266.889,99 zł
(dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i
99/100)”.
„Uchwała nr 7/06/2013 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012
w wysokości 266.889,99 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) z kapitału zapasowego”.
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„Uchwała nr 8/06/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Nadzorczej za rok obrotowy 2012”.

postanawia

przyjąć

sprawozdanie

Rady

„Uchwała nr 9/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi
Zarządu Jackowi Władysławowi Olejkowskiemu z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Prezesowi Zarządu
Jackowi Władysławowi Olejkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 10/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi
Zarządu Dorocie Konarskiej z wykonania przez nią obowiązków rok obrotowy
2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Członkowi Zarządu
Dorocie Konarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok
obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 11/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu
Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Musiał z wykonania przez niego
obowiązków rok obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu Wiceprezesowi
Zarządu Andrzejowi Musiał absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za
rok obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 12/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Beacie Majka z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Beacie
Majka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012 i
udziela jej mandatu na kolejny rok obrotowy”.
„Uchwała nr 13/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Jarosławowi Zygmuntowi Rewuckiemu z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012.
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Jarosławowi Zygmuntowi Rewuckiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 14/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi
Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Tadeuszowi Zapała z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłemu członkowi Rady
Nadzorczej Arkadiuszowi Tadeuszowi Zapała absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków za rok obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 15/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi
Rady Nadzorczej Jackowi Mamot z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić byłem członkowi Rady
Nadzorczej Jackowi Mamot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za
rok obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 16/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Łukaszowi Bartczak z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Łukaszowi Bartczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok
obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 17/06/2013 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Piotrowi Zdzisławowi Mamrowicz z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Zdzisławowi Mamrowicz absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za rok obrotowy 2012”.
„Uchwała nr 18/06/2013 w sprawie (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, (ii)
przyznania Zarządowi Spółki uprawnienia do wyłączenia, za zgodą Rady
Nadzorczej Spółki, prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy akcji,
które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki w ramach kapitału docelowego, (iii) zmiany Statutu Spółki
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§1.
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 444 – 447
Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Zarządowi upoważnienia, na okres
nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości ¾ (trzy czwarte) kapitału
zakładowego na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o kwotę nie wyższą niż
2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych)
(kapitał docelowy).
2.
Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego
albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego.
3.
Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do ustalenia
ceny emisyjnej akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego, przy czym cena emisyjna
nie może być niższa niż wartość nominalna przedmiotowych akcji.
4.
Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w odniesieniu
do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
dokonanym w ramach kapitału docelowego.
5.
Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, za wkładu
pieniężne i niepieniężne.
6.
Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.844.000,00 złotych (dwa miliony
osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) lata
od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, w ramach kapitału docelowego,
uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania
finansowania na rozwój Spółki.
7.
Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z opinii Zarządu na temat
wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej, stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych
w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym w ramach
kapitału docelowego uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania
finansowania dla Spółki.
§2.
W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Walne Zgromadzenie dokonuje
zmiany Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym
przez notariusza w Ełku Krystynę Sikorską – Kulesza, Repertorium A numer
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1135/2010 z późniejszymi zmianami, w ten sposób, że dodaje się ust. 9 do § 6 Statutu
Spółki o następującej treści:
„§ 6 ust. 9
Zarząd jest upoważniony do dokonania, w okresie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania
zmiany statutu w tym zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery
tysiące złotych), na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach
kapitału docelowego wymaga zgody rady nadzorczej, zaś cena emisyjna akcji nie może być
niższa od ich wartości nominalnej. Zarząd upoważniony jest, za zgodą rady nadzorczej, do
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części w
odniesieniu do akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
dokonanym w ramach kapitału docelowego. Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji
wyemitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.”
§3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
„Uchwała nr 19/06/2013 w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na dokonanie
dematerializacji wszystkich akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały
numer 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013r., w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące
złotych), zgodnie z przepisami z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz
upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w tym umów o rejestrację tych akcji
emitowanych przez Spółkę w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich innych czynności organizacyjno - prawnych mających na celu dokonanie
dematerializacji akcji Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały numer
18/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku, w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
wynoszącego 2.844.000,00 złotych (dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące
złotych).
3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
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„Uchwała nr 20/06/2013 w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji
wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach
kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania
wszelkich czynności mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji
wyemitowanych na podstawie uchwały numer 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych
(dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych), do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie akcji
wyemitowanych na podstawie uchwały numer 18/06/2013 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku, w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego wynoszącego 2.844.000,00 złotych
(dwa miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”.
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
„Uchwała nr 21/06/2013 w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu
Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że odwołuje z jej składu
[_ _].
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
„Uchwała nr 22/06/2013 w sprawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Spółki
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu
Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że powołuje do jej
składu [_ _].
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
„Uchwała nr 23/06/2013 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 5
Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki po wprowadzeniu ewentualnych drobnych korekt
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redakcyjnych i uwzględnieniu zmian wynikających z uchwał objętych niniejszym
aktem.
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
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