
 
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki pod firmą EMMERSON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA 
z siedzibą w Warszawie 

w dniu 20.12.2012 
 

Uchwała nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. z 

siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych postanawia co następuje: -------------------------------------------------------- 

§ 1 

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje 

Marcin Lichosik. ------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

 

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu 

milionów dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset 

czterdziestu siedmiu) akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i 

dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, łącznie za 

uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa 

tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów przeciwnych 

i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------- 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. z 

siedzibą w Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji 

Skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------- 



§ 1. 

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność 

głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  33  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: --------------------------------- 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ------- 

1. Tadeusz Popławski, ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Marek Krajewski. -------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 



W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNUUMMEERR  44  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------- 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: --------- 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------- 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------- 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru 

komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ------------------- 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------ 

6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------- 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki. ------------------ 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 1 statutu Spółki. -------------------- 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 2 statutu Spółki. -------------------- 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 3, 4 i 5 statutu Spółki. ------------- 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 6. --------------------------------------- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 statutu Spółki. ---------------------------- 



13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do 

uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. ----------------------------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 

Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------ 

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ---------- 

16. Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------------------------- 

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------- 

§ 2. 

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

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNUUMMEERR  55  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------- 

§ 1. 

Zmienia się § 1 ust. 1 i 2 statutu Spółki o treści: ---------------------------------------------- 

 „1. Firma Spółki brzmi EMMERSON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA. ------------------- 

  2. Spółka może używać skrótu EMMERSON CAPITAL S.A.” ---------------------------- 

 



poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści: ---------------------------------- 

 

 „1. Firma Spółki brzmi Grupa EMMERSON SPÓŁKA AKCYJNA. ----------------------- 

  2. Spółka może używać skrótu Grupa EMMERSON S.A.”---------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany § 15 ust. 1 statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------- 

 

§ 1. 

Zmienia się § 15 ust. 1 statutu Spółki o treści: ------------------------------------------------- 

 

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków 

powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.” ---------------------------------------------- 

 

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: --------------------------------- 



 

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na wspólną 

pięcioletnią kadencję, w tym czterech członków Rady Nadzorczej powoływanych 

przez akcjonariuszy uprzywilejowanych WDM Capital S.A. i EMMERSON LIMITED 

na zasadach określonych w ust. 2, 3 i 4, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 

jednego członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie.” ---- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

w sprawie zmiany § 15 ust. 2 statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------- 

§ 1. 

Zmienia się § 15 ust. 2 statutu Spółki o treści: ------------------------------------------------- 

„2. Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL S.A. (poprzednio PRIVILEGE 

CAPITAL MANAGEMENT S.A. KRS nr 0000301483) posiada co najmniej 500.000 

(pięćset tysięcy) akcji Spółki, ma prawo powołać i odwołać, w formie pisemnej z 

podpisem notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. 



Uprawnienie to wygasa, gdy WDM CAPITAL S.A. przestanie posiadać 500.000 

(pięćset tysięcy) akcji Spółki.” ------------------------------------------------------------------------- 

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: --------------------------------- 

 

„2. Tak długo jak akcjonariusz WDM CAPITAL S.A. (poprzednio PRIVILEGE 

CAPITAL MANAGEMENT S.A. KRS nr 0000301483) posiada co najmniej 3.000.000 

(trzy miliony) akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, w formie pisemnej z 

podpisem notarialnie poświadczonym 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej. 

Uprawnienie opisane powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmiany wartości 

nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). Jeżeli WDM CAPITAL S.A. 

przestanie posiadać co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, uprawnienie 

WDM Capital S.A. do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady 

Nadzorczej wygaśnie.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany § 15 ust. 3, 4 i 5 statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------------------------ 



 

§ 1. 

a) Zmienia się § 15 ust. 3 statutu Spółki o treści: ------------------------------------------------ 

„3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON S.A. posiada co najmniej 500.000 

(pięćset tysięcy) akcji Spółki, ma prawo powołać i odwołać, w formie pisemnej z 

podpisem notarialnie poświadczonym 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. 

Uprawnienie to wygasa gdy EMMERSON S.A. przestanie posiadać 500.000 (pięćset 

tysięcy) akcji Spółki.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: --------------------------------- 

 

„3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego 

wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 posiada 

co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, ma prawo powoływać i odwoływać, 

w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym 3 (trzech) Członków Rady 

Nadzorczej. Uprawnienie opisane powyżej stosuje się odpowiednio w razie zmiany 

wartości nominalnej akcji (podziału lub połączenia akcji). Jeżeli EMMERSON 

LIMITED przestanie posiadać co najmniej 3.000.000 (trzy miliony) akcji Spółki, 

uprawnienie EMMERSON LIMITED do powoływania i odwoływania 3 (trzech) 

Członków Rady Nadzorczej wygaśnie.” ------------------------------------------------------------ 

b) Zmienia się § 15 ust. 4 i 5 statutu Spółki o treści: -------------------------------------------- 

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na 

podstawie § 15 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, 

prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje WDM CAPITAL S.A. 

lub EMMERSON S.A. stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych. --

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne 

Zgromadzenie. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez WDM CAPITAL S.A. 

jak i EMMERSON S.A., a o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie 

uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady 

Nadzorczej.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści: ----------------------------------- 

 

„4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na 

podstawie § 15 ust. 2 lub 3 Statutu, prawo powołania nowego Członka Rady 

Nadzorczej przysługuje WDM CAPITAL S.A. lub EMMERSON LIMITED stosownie 

do posiadanych przez nich uprawnień osobistych. ---------------------------------------------- 

5. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez WDM CAPITAL S.A. lub 

EMMERSON LIMITED, a o których mowa w ust. 2 - 3 powyżej, Walne Zgromadzenie 

uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania oprócz 1 (jednego) członka 

Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 1 powyżej, również takiej liczby Członków Rady 

Nadzorczej, która jest równa liczbie Członków Rady Nadzorczej powoływanych przez 

akcjonariusza uprzywilejowanego, którego uprawnienie osobiste wygasło.” ------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 9 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany § 15 ust. 6 statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------- 

 



§ 1. 

a) Zmienia się § 15 ust. 6 statutu Spółki o treści: ------------------------------------------------ 

„6. 1. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 15 ust. 5 w każdym czasie 

mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------- 

2. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na 

podstawie § 15 ust. 5 statutu pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w 

drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady 

Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne 

Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. ---- 

3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji 

Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 

Członków Rady Nadzorczej.” ---------------------------------------------------------------------- 

 

poprzez ich uchylenie i nadanie nowej następującej treści: ---------------------------------- 

 

„6. 1. Członkowie Rady Nadzorczej, powołani przez Walne Zgromadzenie na 

podstawie § 15 ust. 1 lub § 15 ust. 5 w każdym czasie mogą zostać odwołani 

przez Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------- 

2. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego 

przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 lub § 15 ust. 5 pozostali 

członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały 

powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do 

czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w 

miejsce dokooptowanego. ------------------------------------------------------------------------- 

3. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji 

Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 

Członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 



głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 10 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 

w sprawie zmiany § 23 statutu Spółki. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 

Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Zmienia się § 23 statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 o 

następującej treści: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 „3. Tak długo jak akcjonariusz EMMERSON LIMITED spółka prawa cypryjskiego 

wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 292768 będzie 

posiadać nie mniej niż 3.000.000 akcji Spółki, dla ważności uchwał Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie 

udzielenia upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, w  ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem 

uchwały przez akcjonariusza EMMERSON LIMITED. Postanowienia niniejszego 

ustępu będą miały odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej 

akcji (podziału lub połączenia akcji). ---------------------------------------------------------------- 

4. Tak długo jak akcjonariusz WDM Capital S.A. (KRS 0000301483) będzie posiadać 

nie mniej niż 3.000.000 akcji spółki, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie udzielenia 

upoważnienia zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w  

ramach kapitału docelowego wymagane jest oddanie głosów za podjęciem uchwały 

przez akcjonariusza WDM Capital S.A. Postanowienia niniejszego ustępu będą miały 



odpowiednie zastosowanie w razie zmiany wartości nominalnej akcji (podziału lub 

połączenia akcji).” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 11 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeku spółek 

handlowych uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2012 roku. -------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 



 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 12 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki  

do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez  

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 pkt 2) oraz art. 27 

ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze. zm.), w związku z art. 5 ustawy z 

dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze. 

zm.) uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------- 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E i F do obrotu na rynku 

regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze. zm.) przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----------------------------------------------------- 

§ 2.  



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i 

wprowadzenia akcji serii B, C, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------- 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 13 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 15 ust. 5 statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------ 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Aleksandra 

Skirmuntta ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------- 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 



dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NUMER 14 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Emmerson Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 20 grudnia 2012 roku 

 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 15 ust. 5 statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------ 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Arkadiusza 

Garbackiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------ 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu oddano ważne głosy z 29.972.947 (dwudziestu dziewięciu milionów 

dziewięciuset siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 59,95% (pięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie za uchwałą oddano 32.372.947 (trzydzieści 

dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) 

głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała 

została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


