Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji
serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki.

Zważywszy, że Spółka Trans Polonia S.A. zamierza przeprowadzić podwyższenie kapitału
zakładowego w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji skierowanej:
a) do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie

publicznej

i

warunkach

wprowadzania

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”)
b) do innych inwestorów, niż wskazani w punkcie a), z których każdy nabędzie Akcje o
wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty
50.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wymiany ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny;
działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A. uchwala, co następuje:
§1
1.

Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem
tysięcy złotych zero groszy) to jest do kwoty nie niższej niż zł 580.000,10 zł (słownie:
pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż 638.000,00 zł
(słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych zero groszy).

2.

Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1
(słownie: jedna) akcja serii E oraz nie więcej niż 580.000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt
tysięcy ) sztuk akcji serii E.

3.

Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii E nie są
związane żadne szczególne uprawnienia.

4.

Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E.

6.

Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji
wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

7.

W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa
pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji
(pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa
poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

8.

Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2012, to jest od 1 stycznia
2012 r.

9.

Oferta publiczna akcji serii E na podstawie przepisów art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie
nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego.

10.

Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 28 maja 2012 r.
§2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku z dokonaną rejestracją

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, wprowadza się następujące
zmiany do Statutu Spółki:

§ 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 580.000,00 zł /pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100/ złotych i
dzieli się na:
a) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł
/dziesięć groszy/ każda,
c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na
okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
d) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na
okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”--otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 580.000,10 zł /pięćset osiemdziesiąt tysięcy i
10/100/ złotych i nie więcej niż 638.000,00 zł /sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych i 0/100/
złotych i dzieli się na:
a) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł
/dziesięć groszy/ każda,
c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na
okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
d) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na
okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
e) nie mniej niż 1 /jeden/ i nie więcej niż 580.000 /pięćset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na
okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”
§3
1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, oraz zasad oferowania akcji serii E
wybranym przez Zarząd, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
a) inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o ofercie
b) innym inwestorom, niż wskazani w punkcie a, z których każdy nabędzie akcje serii E o
wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, nie niższej niż równowartość w złotych kwoty
50.000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wymiany ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień ustalenia tej ceny;
2) zaoferowania akcji serii E, podmiotom, o których mowa w niniejszego ust. 1 pkt.1.
3) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wykonania niniejszej uchwały;
4) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej
emisji serii E, przy czym umowa taka nie musi zostać zawarta;
5) odstąpienia od emisji akcji serii E lub do zawieszenia oferty akcji serii E do dnia rozpoczęcia
zapisów oraz odstąpienia od emisji akcji serii E lub zawieszenia oferty akcji serii E z ważnych
powodów po dniu rozpoczęcia zapisów;
6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w
trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;7) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4
k.s.h.
2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 7).

