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Uchwała nr 141 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą SARE S.A. 
z siedzibą w Rybniku 

z dnia 20 maja2016 r. 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku 
niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie 
………………. . 
 
 
 

Uchwała nr 142 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą SARE S.A. 
z siedzibą w Rybniku 

z 20 maja2016 r. 
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

 
 

§ 1. 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w 

Rybniku niniejszym postanawia odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej SARE S.A. – 

Pana/Panią ……………………… 

.-§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała nr 143 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą SARE S.A. 
z siedzibą w Rybniku 

z dnia 20 maja2016 r. 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 
 

§ 1. 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w 

Rybniku niniejszym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej SARE S.A. – Pana/Panią 

……………………… 

.-§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Uchwała nr 144 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki pod firmą SARE S.A. 
z siedzibą w Rybniku 
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z dnia 20 maja2016 r. 
w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej 

nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych 

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 

224.724,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia 

cztery złote dziesięć groszy) do kwoty niż 233.586,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści 

trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy), to jest o kwotę 8.862 

zł (słownie: osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złotych). 
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 88620  (słownie: 

osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) sztuk akcji serii „D”. 
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii „D” będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z 

akcjami serii „D” nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 
4. Każda akcja nowej emisji serii „D” ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) 

5. Ustala się wartość emisyjną akcji serii „D” w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) 
6. Akcje nowej emisji serii „D” zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie 

akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki przez odpowiedni sąd rejestrowy. 
7. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h 

8. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w 

stosunku do wszystkich akcji serii „D”. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca 

pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
9. Akcje serii „D” zostaną zaoferowane Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu w ilości 44310 

(słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji oraz Panu Dariuszowi 

Piekarskiemu w ilości 44310 (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć) akcji. 
10. Wszystkie umowy objęcia akcji serii „D” zostaną zawarte najpóźniej do 3 czerwca 2016 

r.  
11. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2016, to jest od 1 stycznia 

2016 r 
 

 

§ 2 

 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do 

Statutu Spółki: 

 

1. Kapitał zakładowy 233.586,10 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset 

osiemdziesiąt sześć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 2.335.861 (dwa miliony trzysta 

trzydzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł 

(zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja, w tym 

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 

002.000.000; 

b) 215.500 (dwieście piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

numerach od 0.000.001 do 000.215.500.  
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c) 31.741 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela 

serii C o numerach od 0.000.001 do 000.031.741.  

d) 88620  (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o numerach od 0.000.001 do 000.088.620 

 

 

§ 3 

 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 
 
A. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 

431 § 4 Kodeksu spółek handlowych, 

B. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem 

i rozpoczęciem notowań akcji serii „D” do obrotu na rynku głównym  prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
C. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie 

określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).  
 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 
 

3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do: 
A. Zawarcia umów objęcia akcji. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla 

swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały 144 

Opinia Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna uzasadniająca pozbawienie prawa 

poboru akcji serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D 

 

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki SARE S.A. 

przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia 

dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Prawo pierwszeństwa objęcia 

nowych akcji w stosunku do liczby akcji posiadanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy 

(prawo poboru) może zostać wyłączone w interesie spółki. W ocenie Zarządu, pozbawienie 

prawa poboru akcji serii D wynika wprost z zawartych w dniu 27 września 2012r. umów 

intencyjnych w sprawie przyznania członkom zarządu opcji na akcje w przypadku realizacji 

postawionych celów biznesowych. Ponieważ cele postawione w ww umowach zostały 

zrealizowane w związku z tym zarząd występuje o przeprowadzenie emisji akcji w celu 

zrealizowania zobowiązań Spółki wynikających z ww  umów. Pozbawienie prawa 

pierwszeństwa objęcia akcji pozostając w interesie Spółki, nie godzi jednocześnie w interesy 

dotychczasowych Akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D 

na poziomie wynikającym z zapisów umów intencyjnych wskazanych powyżej. 

 
 


