PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
LUXIMA S.A. Z SIEDZIBĄ W EŁKU
W DNIU 18 STYCZNIA 2013 R.

Projekt uchwały
Uchwała nr 1/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* niepotrzebne skreślić
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Projekt uchwały
Uchwała nr 2/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Walnego Zgromadzenia:
1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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;
6. uchwała o zmianie w składzie Rady Nadzorczej;
7. uchwała o ustaleniu wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
8. uchwała o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego
wejdzie zakład produkcyjny znajdujący się w Ełku przy ul. Okrężnej 4b
9. uchwała w sprawie roszczeń spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu przez byłego członka zarządu panią Dorotę Konarską;
10. uchwała w sprawie roszczeń spółki o naprawienie szkody wyrządzonej przy
sprawowaniu zarządu przez byłego prezesa zarządu pana Krzysztofa
Godusławskiego;
11. uchwała dotycząca udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego do maksymalnej dozwolonej
wysokości ¾ obecnie zarejestrowanego kapitału;
12. uchwała o zmianie statutu w zakresie: (i) zmiany firmy; (ii) zmiany siedziby, (iii)
rozszerzeniu przedmiotu działalności spółki o serwis i montaż instalacji
elektrycznych i oświetlenia; (iv) zakresie, podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego.
13. uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
statutu Spółki
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie Zgromadzenia.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt uchwały

Uchwała nr 3/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Na podstawie art.420 §3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUXIMA S.A. z
siedzibą w Ełku postanawia uchylić tajność głosowania w dniu 18 stycznia 2013 r. wyboru
członków Komisji Skrutacyjnej.”
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Projekt uchwały

Uchwała nr 4/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
a)
b)
c)

2.

[ ],
[ ],
[ ].

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt uchwały

Uchwała nr 5/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że: [
].

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt uchwały

Uchwała nr 6/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
w ten sposób, że: [ ].

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt uchwały

Uchwała nr 7/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Luxima S.A. z dnia 18 stycznia
2013 r. niniejszym postanawia o wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
w skład którego wchodzi zakład produkcyjny znajdujący się w Ełku przy ul. Okrężnej
4b.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 18 stycznia 2013 r.
niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Luxima Spółka Akcyjna w Ełku do
dokonania wydzielania zorganizowanej części przedsiębiorstwa o którym mowa pkt. 1
niniejszej uchwały.

3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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Projekt uchwały

Uchwała nr 8/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego
członka zarządu, Panią Dorotę Konarską.

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Luxima S.A. z dnia 18 stycznia 2013r.
działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wystąpić
z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez
byłego Członka Zarządu Panią Dorotę Konarską

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt uchwały

Uchwała nr 9/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez byłego
prezesa zarządu, Pana Krzysztofa Godusławskiego.

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Luxima S.A. z dnia 18 stycznia 2013r.
działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wystąpić
z roszczeniami o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu przez
byłego Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Godusławskiego.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Projekt uchwały
Uchwała nr 10/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego do maksymalnej dozwolonej wysokości ¾ obecnie
zarejestrowanego
Na podstawie art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwala co następuje:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi upoważnienia, na okres
nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia zarejestrowania niniejszego upoważnienia, do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości ¾ kapitału zakładowego na
dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. o kwotę nie wyższą niż 2.460.000,00 (dwa
miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki wyemitowanych w
związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału
docelowego bez zgody Rady Nadzorczej. -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.
Zarząd upoważniony jest do wydawania akcji wyemitowanych w związku z
podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego, za
wkłady pieniężne lub niepieniężne.
Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.460.000,00 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt
tysięcy) 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.
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 przez Spółkę.

10

Projekt uchwały

Uchwała nr 11/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki
§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Luxima S.A. z dnia 18 stycznia 2013
r. niniejszym dokonuje zmian Statutu w ten sposób, że:
I.

§ 2 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1.

Firma Spółki brzmi [ ] Spółka Akcyjna.

2.

Spółka może używać w obrocie skrótu [ ] S.A.

II.

§ 3 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1.

Siedzibą Spółki jest miasto [ ]

III. § 4 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
1)----- „16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
2)----- 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych,
3)----- 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka,
słomy i materiałów używanych do wyplatania,
4)----- 17.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i
tektury,
5)----- 17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i
sanitarnych,
6)----- 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,
7)----- 22.2 - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
8)----- 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
9)----- 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
10) --- 22.23.Z - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
11) --- 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
12) --- 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
13) --- 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
14) --- 25.2 - Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
15) --- 25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
16) --- 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
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17) --- 25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów,
18) --- 25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,
19) --- 25.92.Z - Produkcja opakowań z metali,
20) --- 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
21) --- 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub,
22) --- 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
23) --- 28.13.Z - Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
24) --- 28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów,
25) --- 28.15.Z - Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów
napędowych,
26) --- 28.21.Z - Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,
27) --- 28.25.Z - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,
28) --- 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
29) --- 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,
30) --- 28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii,
31) --- 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
32) --- 28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i
produkcji napojów,
33) --- 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,
34) --- 28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,
35) --- 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
36) --- 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
37) --- 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
38) --- 29.10.A - Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem
motocykli) oraz do ciągników rolniczych,
39) --- 27.12.Z - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
40) --- 27.40.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
41) --- 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów
silnikowych,
42) --- 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
nawigacyjnych,
43) --- 26.70.Z - Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
44) --- 26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów,
45) --- 31.01.Z - Produkcja mebli biurowych i sklepowych,
46) --- 31.02.Z - Produkcja mebli kuchennych,
47) --- 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli,
48) --- 32.20.Z - Produkcja instrumentów muzycznych,
49) --- 32.30.Z - Produkcja sprzętu sportowego,
50) --- 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
51) --- 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
52) --- 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów
gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,
53) --- 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów,
54) --- 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju,
55) --- 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
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56) --- 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
57) --- 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego,
58) --- 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
59) --- 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
60) --- 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
61) --- 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
62) --- 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
63) --- 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
64) --- 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
65) --- 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
66) --- 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
67) --- 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
68) --- 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
69) --- 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
70) --- 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
71) --- 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
72) --- 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,
73) --- 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
74) --- 52.24 - Przeładunek towarów,
75) --- 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów.”
IV. § 12 ust. 4 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„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 2.460.000,00 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
na podstawie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Uchwała
zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych w ramach kapitału
docelowego nie wymaga zgody rady nadzorczej. 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.”

13

Projekt uchwały
Uchwała nr 12/I/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
LUXIMA S.A. z siedzibą w Ełku w dniu 18 stycznia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian statutu Spółki
wynikających z uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia
spółki z dnia 18 stycznia 2013 r.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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