Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Luxima S.A. zwołanym na dzień 8 sierpnia 2016 r.
I. INFORMACJE WSTĘPNE
Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi
mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie
wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić
właściwe pola, identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych
stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania
jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez
Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest
do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest
dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny
formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres biuro@luxima.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu
pełnomocnictwa w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez
Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne,
przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
Identyfikacja pełnomocnika
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
okazania przy sporządzaniu listy obecności:


w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,



w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania
za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące
przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych), upoważnionych do reprezentowania
pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS),
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mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu.
Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa
powinna zostać załączona:


w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,



w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana
nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania
Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np.
posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela
Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe
dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie pdf
(lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@luxima.com.pl.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki
zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:


w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność
z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,



w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania
za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące
przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu
upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie
nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
II. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
Ja
...................[imię
i
nazwisko].............................
zamieszkały przy
..................[adres
zamieszkania] ........................................................................................,legitymujący się dokumentem
tożsamości ..............[seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL...............
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............................., uprawniony do wykonania .......................................... głosów na Walnym
Zgromadzeniu z akcji Emitenta za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam
instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Luxima S.A. w dniu 8 sierpnia 2016 r. zgodnie
z ogłoszonym przez spółkę porządkiem obrad.

............[data]............,
[podpis Akcjonariusza]............

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My ...................[imię i nazwisko]........................................................... reprezentujący [nazwa osoby
prawnej]...........................................................................................
[adres siedziby]..............................................................................................................zarejestrowaną
pod
[numer
REGON]............................
oraz
w
Sądzie
Rejonowym
dla ........................................................... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem..........
......................................., uprawnionej do wykonania .......................................... głosów
na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos
i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych
do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima S.A. w dniu 8 sierpnia
2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.............[data]............,
[podpis akcjonariusza]............
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III. Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika
Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
Niniejszym udzielam/y Panu/Pani ...........................[imię i nazwisko] ....................... zamieszkałemu/ej
przy …...................................................................................[adres
zamieszkania],
legitymującemu/ej
się
dokumentem
tożsamości …..........................[seria
i nr
dokumentu].......................oraz numer PESEL............................................ pełnomocnictwa do
uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnie ........................[liczba akcji] ........................... akcji spółki Luxima Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Luxima S.A. zwołanym na dzień 8 sierpnia 2016
r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*

.............data............, ............podpis akcjonariusza............

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

Niniejszym udzielam/y ................................. [nazwa osoby prawnej] .............................. [adres
siedziby] …................................................................................. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy
dla
...........................................................
Wydział
Gospodarczy
KRS
pod
numerem
KRS ....................................... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu
z zarejestrowanych przeze mnie ........................[liczba akcji] akcji spółki Luxima Spółka Akcyjna na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Luxima S.A. zwołanym na dzień 8 sierpnia 2016 r. oraz do
działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania
pełnomocnika*

.............data............, ............podpis akcjonariusza............
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IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Luxima S.A. zwołanym na dzień 8 sierpnia 2016 r.
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzją o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji,
akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się,
że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych
przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego
głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych
i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się
od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu
uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy
określenie w odpowiedniej rubryce sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
W rubryce „inne instrukcje dla pełnomocnika” należy opisać szczegółowe instrukcje dotyczące
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez
akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających
poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LUXIMA S.A.
z siedzibą w Ełku, postanawia:
§1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
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Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Zgromadzenia:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
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5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia (i) Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
do kwoty 1.000.000,00 zł (milion złotych) poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów)
nowych akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000 z wyłączeniem prawa poboru; (ii) Uchwały
nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H; (iii) Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ubiegania się
o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;
6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima
Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji;
7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H oraz w sprawie
ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
NewConnect;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
15) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
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Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchylenia (i) Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka
Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty
1.000.000,00 zł (milion złotych) poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii
H o numerach od H 1 do H 50.000.000 z wyłączeniem prawa poboru; (ii) Uchwały nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H; (iii) Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ubiegania się
o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku,
postanawia:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia uchylić następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2015 r.:
i)

Uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja
2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.000.000,00 zł (milion
złotych) poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji serii H o numerach od H 1
do H 50.000.000 z wyłączeniem prawa poboru;

ii) Uchwałę nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H;
iii) Uchwałę nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 27 maja
2015 r. w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu NewConnect.
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§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)
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Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku,
postanawia:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia uchylić następującą uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Luxima
Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r.:
i)

Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Luxima Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2015 r.,
w sprawie zmiany terminu zawarcia umowy objęcia akcji.
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................
.............................................
(podpis Akcjonariusza)
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Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku,
działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 ust. 1, oraz art. 431 § 7 a także art. 433 § 2 kodeksu spółek
handlowych, a także w oparciu o treść § 28 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, postanawia co następuje:
§1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden
milion 00/100 złotych), tj. do kwoty nie większej niż 1.758.400,00 zł (słownie: jeden milion
siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 00/100), w drodze emisji:
i) nie więcej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela
serii H, o kolejnych numerach od H 1 do H 50 000 000 o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie:
dwa grosze) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Z akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny lub w drodze umownego
potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną
przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Opłacenie akcji serii H przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze
umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych wierzytelności inwestora
wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie
akcji serii H powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia akcji serii H. Umowne potrącenie
wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości
równej opłacie za akcje serii H oznacza dokonanie wpłaty na akcje serii H. Umowne potrącenie
wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 § 4 k.s.h. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje
będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych
wierzytelności pieniężnych.
6. Nowe akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 r.
§2
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, działając w interesie Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji
serii H w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: „Pozbawienie prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii H,
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polegających głównie na zaoferowaniu objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach
subskrypcji prywatnej, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków
finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej
uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii H oraz koniecznością
zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje
pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie
uchwały.”
§3
1. Nowe akcje zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, stosownie do art. 431 § 2 pkt
1 Kodeksu spółek handlowych.
2. O ilości przydzielonych walorów (akcji serii H) poszczególnym osobom i podmiotom decyduje
uznaniowo Zarząd Spółki.
3. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach
subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 września 2016 r.
4. Zarząd upoważniony jest do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H.
§4
Akcje serii H nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005
r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).
§5
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii H
oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia:
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
Spółki postanawia:
i) ubiegać się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538,
z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
ii) złożyć akcje Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie
taka potrzeba;
iii) dokonać dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn.
zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych
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do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów prawa,
w tym w szczególności do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii
H, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby
rejestracja akcji serii H, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie
instrumentami finansowym.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)
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Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie zmianie statutu Spółki
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, jak również
w związku z dezaktualizacją części zapisów w Statucie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku postanawia:
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
„1. Siedzibą Spółki jest miasto ___________.”

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Siedzibą Spółki jest miasto Ełk.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.758.400,00 zł (milion siedemset pięćdziesiąt
osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 87.920.000 (osiemdziesiąt siedem
milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:
a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;
b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;
c) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;
d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;
e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;
f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000;
g) nie więcej niż 50.000.000 akcji serii H o numerach od H 1 do H 50.000.000.”
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Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 758.400,00 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy
czterysta złotych) i dzieli się na 37.920.000 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset
dwadzieścia tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej po 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:
a) 8.340.000 akcji serii A o numerach od A 1 do A 8.340.000;
b) 4.660.000 akcji serii B o numerach od B 1 do B 4.660.000;
c) 1.700.000 akcji serii C o numerach od C 1 do C 1.700.000;
d) 1.700.000 akcji serii D o numerach od D 1 do D 1.700.000;
e) 16.400.000 akcji serii F o numerach od F 1 do F 16.400.000;
f) 5.120.000 akcji serii G o numerach od G 1 do G 5.120.000.”
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia zmienić § 12 Statutu Spółki, w ten sposób, że uchylony zostaje § 12 ust. 4., który
w dotychczasowym brzmieniu stanowił, że:

„4. Zarząd jest upoważniony w terminie 3 lat od dnia zarejestrowania zmiany statutu w tym
zakresie podwyższyć kapitał zakładowy do wysokości ¾ kapitału zakładowego na dzień
udzielenia upoważnienia zarządowi, stosownie do postanowień art. 444 i następnych ksh.”
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności
koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów
prawa, a w szczególności do złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego
o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego
w Statucie Spółki oraz w konsekwencji zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
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W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
powołuje [•] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3
letnia kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
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Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
powołuje [•] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3
letnia kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
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Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
powołuje [•] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3
letnia kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
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Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
powołuje [•] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3
letnia kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
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Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
postanawia się, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LUXIMA spółka akcyjna z siedzibą w Ełku
powołuje [•] na członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany na wspólną 3
letnia kadencję, która kończy się dnia 30 czerwca 2019 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
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Głosowanie:
Za .............................................................................................(liczba głosów)
Przeciw ..................................................................................... (liczba głosów)
Wstrzymuję się .......................................................................... (liczba głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą
o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:
................................................................................................................................................................
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu
uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:
....................................................................................................................................

.............................................
(podpis Akcjonariusza)

INNE INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA
Instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych
projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek
zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

TREŚĆ INSTRUKCJI:
....................................................................................................................................
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