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FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ 
PEŁNOMOCNIKA 
 
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Tczewie, zwołanym na dzień 24 kwietnia 2013 r. 
 
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku 
oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu 
pełnomocnictwa. 
 
Akcjonariusz 
Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa (firma) akcjonariusza:…………………………………… 
Adres siedziby/zamieszkania akcjonariusza:………………………………………………………………. 
Nr REGON/PESEL………………………………………………………………………………………………………….. 
Nr właściwego rejestru/nr dokumentu osobistego (paszportu) 
……………………………………………………… 
 
Pełnomocnik 
Imię i nazwisko pełnomocnika:……………………………………… 
Adres zamieszkania:………………………………………………………. 
Nr PESEL:……………………………………………………………………….. 
Nr dowodu osobistego (paszportu):………………………………. 
 
pełnomocnictwo z dnia: 
 
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują 
się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. 
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod 
głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie 
pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku. 
 
Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W 
przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić 
odpowiednią adnotację w rubryce Uwagi określając w niej sposób wykonywania prawa głosu 
przez pełnomocnika. 
 
Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna w dniu 24 kwietnia 
2013 roku w głosowaniu nad: 
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Uchwała 
W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____________________. 

 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji 
Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy 

wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi 

porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji 

Skrutacyjnej następujące osoby: 

1. _______________, 

2. _______________, 

3. _______________. 
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 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 

4. Wybór komisji skrutacyjnej; 

5. Przyjęcie porządku obrad; 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2012 r., sprawozdania 

finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 r. oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r.; 

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. za 2012 r.; 

8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2012 r.; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku; 

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B 

z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji; 

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
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TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała  w sprawie rozpatrzenia i zatw ierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S. A. 
sporz ądzonego za rok 2012 oraz sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki w 2012 roku. 
 
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić :  

1. Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku 

a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:  

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 36.126 tys. zł, 

c) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 

wykazujący zysk netto w wysokości 2.092 tys. zł, 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 17.013 tys. zł, 

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 

roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 564 tys. zł, 

f) informacje dodatkowe i objaśnienia, 

 
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.  
 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego spraw ozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. sporz ądzonego za rok 2012 oraz sprawozdania Zarz ądu z 
działalno ści Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. w 2012 roku . 

 
 
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:  

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia S.A. sporządzone za rok 
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obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku a kończący się 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:  

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 36.388 tys. zł, 

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.083 tys. zł, 

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 17.004 tys. zł, 

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 

31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 457 tys. zł, 

f) informacje dodatkowe i objaśnienia, 

 
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia w 2012 roku.  
 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała w sprawie: udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans 
Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu 
Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A. w 2012 roku. 
 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 
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Uchwała w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Luks, Członkowi Zarządu Trans 
Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu 
Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A. w 2012 roku. 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
 
Uchwała w sprawie: udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans 
Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani Adrianie 
Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A. w 2012 roku. 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
 
Uchwała w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej 
Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 
2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu 
Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 
roku. 
 
 
 ZA 
 

 
 PRZECIW 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 

 
 SPRZECIW 
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Liczba akcji: 
 
___________ 
 

Liczba akcji: 
 
__________ 
 

Liczba akcji: 
 
_____________ 

Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała w sprawie: udzielenia Pawłowi Czerniewskiemu, Członkowi Rady 
Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Pawłowi 
Czerniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 
2012 roku. 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała w sprawie: udzielenia Agnieszce Meller, Członkowi Rady Nadzorczej Trans 
Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani Agnieszki 
Meller, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 roku (w okresie od 1 
stycznia do 24 kwietnia 2012 r.). 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 
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Uchwała w sprawie: udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej 
Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 
2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Iwarowi 
Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 roku (w okresie od 
25 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.). 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
 
Uchwała w sprawie: udzielenia Zbigniewowi Adamskiemu, Członkowi Rady 
Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu 
Zbigniewowi Adamskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 
roku. 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
 
Uchwała w sprawie: udzielenia Maciejowi Dobrzynieckiemu, Członkowi Rady 
Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2012. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu 
Maciejowi Dobrzynieckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w 2012 
roku. 
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 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
 
 
Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 
 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia osiągnięty w 2012 roku zysk Spółki netto w wysokości  2.092.075,76 zł (słownie: dwa miliony 
dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć 76/100) podzielić w następujący sposób: 

1) kwota 541.951,42 zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 
42/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; 

2) kwota 1.550.124,34 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery 
34/100) przeznaczona zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych. 

 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji będzie wchodziło 
[…] członków. 
 

 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
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TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
 
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/ Panią […] w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej, 
pięcioletniej kadencji. 

 
 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 
 
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych 
serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G 
oraz 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z 
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów 
subskrypcyjnych oraz akcji. 
 
Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: 

 
EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B Z PRAWEM P IERWSZEŃSTWA OBJĘCIA 

AKCJI SERII G 

§ 1 

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej 

uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 4.000.000 (słownie: cztery miliony) warrantów 

subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi 

akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”). Upoważnia się Zarząd Spółki 

do podziału Warrantów Subskrypcyjnych na transze. 

2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii G Spółki 

(dalej „Akcja”) na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały. 
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3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. 

4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. 

5. Warunkowe prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą ich objęcia i mogą być wykonane 

nie później niż do dnia 31 maja 2014 r. 

6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa 

objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu. 

 

§ 2 

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje inwestorom instytucjonalnym oraz 

akcjonariuszom Spółki. 

2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów 

Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w 

opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej 

akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 3 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji 

niniejszej Uchwały. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających realizację 

transakcji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji serii G. 

 

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

§ 4 

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie 

większą niż 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 

(słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda (dalej „Akcje ”). 

 

§ 5 

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji 

posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały. 
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§ 6 

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia Akcji. 

Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i 

leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia 

Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 7 

1. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii G. 

 

§ 8 

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 

1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku 

obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, Akcje te 

uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio 

rok, w którym doszło do ich wydania; 

2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o 

którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku 

począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. 

2. Wobec faktu, iż Akcje zostaną zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o 

obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538, ze zm.) (dalej „Ustawa o obrocie ”), to 

przez „wydanie Akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów 

wartościowych jej właściciela. 

 

§ 9 

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji. 

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i 

wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, 
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umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 Ustawy o Obrocie. 

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Warrantów i 

Akcji, które powinny obejmować: treść oferty objęcia Akcji, warunki przyjmowania zapisów na Akcje, 

szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału Akcji, daty rozpoczęcia i 

zakończenia subskrypcji Akcji, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu 

przygotowania i realizacji emisji Akcji. 

 

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI 
§ 10 

Do § 7 ust. 6 i 7 Statutu Spółki wprowadza si ę nast ępuj ące zmiany: 

§ 7 ust. Ust. 6 i 7 Statutu Spółki w dotychczasowym  brzmieniu: 

„6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 80.000 złotych /osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli 

się na nie więcej niż 800.000 /osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 

0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. 

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F z 

realizowanych Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 16/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2012 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą 

posiadacze wyemitowanych przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym prawo do objęcia 

akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 480.000 złotych /czterysta osiemdziesiąt 

tysięcy/ i dzieli się na nie więcej niż 4.800.000 /cztery miliony osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela 

o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, z czego: 

a) nie więcej niż 800.000 /osiemset tysięcy/ stanowią akcje serii F, 

b) nie więcej niż 4.000.000 /cztery miliony/ stanowią akcje serii G. 

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F z 

realizowanych Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 16/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2012 roku oraz przyznanie prawa do objęcia akcji 

serii G z realizowanych Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 

[•]/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2013 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji 
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serii F będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym 

prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. 

Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze wyemitowanych przez Spółkę Warrantów 

subskrypcyjnych serii B przy czym prawo do objęcia akcji serii G może być wykonane do dnia 31 maja 2014 

roku.” 

 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały. 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A.  z siedzib ą w Tczewie 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 

 

OPINIA ZARZĄDU 

Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzib ą w Tczewie uzasadniaj ąca pozbawienie 

dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantó w Subskrypcyjnych serii B oraz prawa 

poboru Akcji serii G jak równie ż proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G 

 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii 

G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B. 

W związku z przyjętą strategią Zarządu zmierzającą do wzrostu wartości przedsiębiorstwa Spółki oraz 

ekspansji rynkowej intencją Zarządu Spółki jest wprowadzenie w Spółce mechanizmu który ułatwi szybkie 

pozyskanie kapitału przeznaczonego na realizację postanowionych celów inwestycyjnych. 

Prawo pierwszeństwa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy (prawo poboru) zostało wyłączone wobec 

zamiaru skierowania oferty warrantów subskrypcyjnych i akcji do określonych podmiotów. Prawa 

akcjonariuszy nie zostaną uszczuplone, wobec możliwości udziału dotychczasowych akcjonariuszy w 

planowanej transakcji. 
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Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii B nieodpłatnie. 

Zarząd Spółki rekomenduje udzielenie upoważnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej jednej akcji 

serii G , z uwzględnieniem aktualnych warunków rynkowych. 

 
 
 

 
 
 ZA 
 
Liczba akcji: 
 
___________ 
 

 
 PRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

 
 WSTRZYMUJĘ 
SIĘ 
Liczba akcji: 
 
_____________ 

 
 WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA 
Liczba akcji: 
 
_____________ 
 

 
 SPRZECIW 
 
Liczba akcji: 
 
__________ 
 

TREŚĆ SPRZECIWU: 
 
UWAGI: 

 
 


