Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Alma Market S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 czerwca 2008r. a zakończonego 25 lipca 2008r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 720 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób
głosowania
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Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1)
Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, w skład którego
wchodzą:
a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie
aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 225 412 tys. złotych;
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku
wykazujący zysk netto w kwocie 16 508 tys. złotych;
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 726 tys.
złotych;
d) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŜne netto o kwotę 2 754
tys. złotych;
e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek
handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej
ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2007, w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po
stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 350 646 tys.
złotych;
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki w
kwocie 31 149 tys. złotych;
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 54 339 tys. złotych;
d) skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wypływy pienięŜne netto w kwocie 10 326 tys.
złotych;
e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje
objaśniające."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
oceny sprawozdania finansowego spółki, sprawozdania Zarządu z działalności
spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu spółki dotyczącego zadysponowania
zyskiem za rok obrotowy 2007, z uwzględnieniem pracy komitetów działających w
ramach Rady Nadzorczej."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała

Za

Za

Za

Za

Za
2

Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Witoldowi Sobkowiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3)
Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek
handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 16 507
817,21 złotych na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, Ŝe Zarząd Spółki kolejnej kadencji będzie
liczył 3 członków."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Jerzego
Mazgaja."
Uchwały
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana
Grzegorza Pilcha."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu Pana
Mariusza Wojdona."
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Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek
handlowych i §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla
członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały:
a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2-krotność przeciętnego
wynagrodzenia;
c) Sekretarz Rady Nadzorczej - 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia;
d) Członek Rady Nadzorczej - 1-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z
poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, Ŝe Rada Nadzorcza będzie liczyła nie
mniej niŜ pięciu członków."
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana
Gwidona Wójcika"
Uchwała
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 25 lipca
2008 r. do godziny 12:00."
Uchwały
"1. PodwyŜsza kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.112.000,00 złotych, tj. poprzez
zwiększenie wysokości kapitału zakładowego Spółki z kwoty dotychczasowej
4.316.990,00 złotych do kwoty 5.428.990,00 złotych, poprzez emisję akcji zwykłych
na okaziciela serii F obejmującą 1.112.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty
kaŜda, która to emisja zostanie skierowana w ramach subskrypcji prywatnej do
podmiotu IPOPEMA 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych,
który jest właścicielem 100% udziałów spółki Paradise Group Sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie. Emisja akcji posłuŜy nabyciu przez Spółkę 100% udziałów w kapitale
zakładowym Paradise Group Sp. z o.o., a cena nabycia tych udziałów nie
przekroczy kwoty ustalonej jako iloczyn akcji na okaziciela serii F i ceny emisyjnej, o
której mowa w pkt. 2 niniejszej uchwały.
2. Cena emisyjna kaŜdej akcji serii F będzie równa 59,74 złotych, co wynika z
ustalenia średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z 30 dni poprzedzających
dzisiejszą datę odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. Postanawia, Ŝe akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach
następujących:
(i) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku
za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
(ii) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych po przypadającym w danym roku dniu Walnego Zgromadzenia w
sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy,
w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
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4. Postanawia, Ŝe akcje serii F zostaną pokryte w całości gotówką.
5. Ustala termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii F w trybie art.
431 par. 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2008 r.
6. Zmienia Paragraf 5 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 5.428.990,00 złotych i dzieli się na:
1.1. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych serii A o wartości
nominalnej 1zł (jeden złoty) kaŜda,
1.2. 2.367.000 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda;
1.3. 249 990 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda;
1.4. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda;
1.5. 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł
(jeden złoty) kaŜda, powstałych w wyniku warunkowego podwyŜszenia kapitału
zakładowego;
1.6. 1.112.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)
kaŜda."
7. Postanawia - po dokonaniu rejestracji podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki
w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. wszystkich Akcji serii F. Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia o dematerializacji Akcji serii F oraz upowaŜnia Zarząd Spółki do
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o
rejestrację Akcji serii F.
8. UpowaŜnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających
na celu realizację niniejszej uchwały w pkt. 7, w tym do złoŜenia odpowiednich
wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego, podjęcia wszelkich niezbędnych
działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu
dokonanie dematerializacji Akcji serii F.
Uchwały
"Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z
pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru
oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F Walne Zgromadzenie Spółki
działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii
F."
Uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu
spółek handlowych postanawia, co następuje:
§1.
Mając na uwadze, iŜ praca kluczowej kadry menedŜerskiej i kluczowych osób Spółki
(lub grupy kapitałowej Alma Market SA) będzie miała istotny wpływ na wartość
Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki, w
celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyŜszych osób
ze Spółką (lub grupą kapitałową Alma Market SA), Walne Zgromadzenie zamierza
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zaoferować powyŜszym osobom bezpłatne warranty subskrypcyjne uprawniające do
objęcia akcji serii G Spółki, z wyłączeniem prawa poboru przez akcjonariuszy oraz
postanawia zmienić wysokość warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowy
Spółki, określając wartość nominalną warunkowego podwyŜszenia z
dotychczasowego w kwocie nie wyŜszej niŜ 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych
na kwotę nie wyŜszą niŜ 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) złotych.
§2.
Zmiana wysokości warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego następuje w
drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) kaŜda, w liczbie nie większej niŜ 200.000 (słownie: dwieście tysięcy)
akcji ("Akcje serii G").
§3.
Zmiana warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego dokonywana jest w celu
przyznania praw do objęcia Akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych
serii A ("Warranty").
§4.
1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii G przez posiadaczy Warrantów
upływa z dniem 31 grudnia 2011 roku.
2. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii G będą posiadacze Warrantów.
3. Wszystkie Akcje serii G zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pienięŜne.
§5.
Cena emisyjna kaŜdej Akcji serii G będzie równa 52,00 złotych.
§6.
Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
(i) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu Walnego
Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku
za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
(ii) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych po przypadającym w danym roku dniu Walnego Zgromadzenia w
sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy,
w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku
papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
§7.
Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z
pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru
oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki
działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii
G.
§8.
W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji
Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd
Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii G,
w tym w szczególności:
1) ustalenia szczegółowych warunków obejmowania Akcji serii G,
2) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje serii G w wykonaniu
6

Warrantów,
3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację niniejszej
uchwały, w tym do złoŜenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru
Finansowego,
4) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i
wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie
dematerializacji Akcji serii G.
§9.
1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz.
1539, z późn. zm.) ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o
ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji serii G.
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym
postanawia o dematerializacji Akcji serii G oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538, z późn. zm.) upowaŜnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii G.
§10.
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, Ŝe Paragraf 5 ustęp 4 Statutu otrzymuje
następujące brzmienie:
"Spółka dokonuje warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego o kwotę nie
większą niŜ 300.000,00 złotych, w tym:
1. warunkowe podwyŜszenie do kwoty nie większej niŜ 100.000,00 złotych zostaje
dokonane poprzez emisję do 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1 złoty kaŜda i łącznej wartości nominalnej nie większej niŜ 100.000,00
złotych w celu zapewnienia objęcia akcji serii E przez obligatariuszy będących
posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa, a tym samym osobami
uprawnionymi w rozumieniu programu motywacyjnego uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie w dniu 6 maja 2004 roku;
2. warunkowe podwyŜszenie do kwoty nie większej niŜ 200.000,00 złotych zostaje
dokonane poprzez emisję do 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 1 złoty kaŜda i łącznej wartości nominalnej nie większej niŜ 200.000,00
złotych w celu zapewnienia objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów
będących uczestnikami programu motywacyjnego uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie w dniu 25 lipca 2008 roku."
Uchwały
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453
§ 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
§1.
Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmiany warunkowego podwyŜszenia
kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia nr 29/2008 podjętej w dniu 25 lipca 2008 r., Spółka wyemituje
warranty subskrypcyjne Serii A, zwane dalej "Warrantami" w liczbie do 200.000,
uprawniające do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości

Przeciw

7

nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty), po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z §5
powołanej powyŜej uchwały nr 29/2008.
§2.
1. Wszystkie Warranty zostaną objęte przez podmiot pełniący funkcję powiernika
("Powiernik"). Uprawnionymi do nabycia od Powiernika Warrantów będą wyłącznie
wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki kluczowe osoby kadry menedŜerskiej
Spółki (lub grupy kapitałowej Alma Market SA) i inne kluczowe osoby dla Spółki (lub
grupy kapitałowej Alma Market SA), niezaleŜnie od formy i podstawy prawnej
współpracy ze Spółką (lub grupą kapitałową Alma Market SA) ("Uczestnicy
Programu Motywacyjnego"), z zastrzeŜeniem, Ŝe uprawnionych do nabycia
Warrantów będzie nie więcej niŜ 30 osób.
2. Z zastrzeŜeniem postanowień § 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nr 29/2008 podjętej w dniu 25 lipca 2008 r., Uczestnicy Programu Motywacyjnego
będą uprawnieni do nabycia od Powiernika Warrantów zgodnie z Regulaminem
Programu Motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Warrantów, które, z
zastrzeŜeniem postanowień § 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr
29/2008 podjętej w dniu 25 lipca 2008 r., zostaną zaoferowane poszczególnym
Uczestnikom Programu Motywacyjnego.
4. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały szczegółowe warunki objęcia
akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, przy uwzględnieniu następujących
warunków:
4.1. Program Motywacyjny ma charakter trzyletni, kolejne trzy lata trwania Programu
Motywacyjnego, są następujące: 2009 rok, 2010 rok, 2011 rok.
4.2. Prawo do nabycia Warrantów za dany rok trwania Programu Motywacyjnego,
powstaje jeŜeli zostaną spełnione następujące warunki:
(a) Osiągnięty zostanie przez Spółkę w poszczególnych latach minimalny wskaźnik
dynamiki wzrostu.
(b) Wskaźnik dynamiki wzrostu w danym roku będzie obliczany w oparciu o kurs
akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(przez kurs akcji Spółki naleŜy rozumieć średnią arytmetyczną kursów zamknięcia z
ostatniego miesiąca roku);
(c) Minimalny poziom wskaźnika wzrostu kursu akcji Spółki ustala się na
następującym poziomie:
- 15% wzrostu kursu akcji Spółki w 2009 roku w porównaniu do kursu akcji Spółki w
2008 roku,
- 15% wzrostu kursu akcji Spółki w 2010 roku w porównaniu do kursu akcji Spółki w
2009 roku,
- 15% wzrostu kursu akcji Spółki w 2011 roku w porównaniu do kursu akcji Spółki w
2010 roku.
(d) Liczbę Warrantów, która będzie mogła być nabyta przez Uprawnionych ustala
się na następującym poziomie:
- w roku 2009 – 66.000;
- w roku 2010 – 66.000;
- w roku 2011 – 68.000.
(e) Niewykorzystana liczba Warrantów z uwagi na niespełnienie wskaźnika za dany
rok trwania Programu, nie powoduje utraty prawa nabycia tej liczby Warrantów
przez Uprawnionych w kolejnych latach trwania Programu. W takiej sytuacji
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skumulowana transza Warrantów w roku następnym zostanie przyznana
Uprawnionym pod warunkiem spełnienia wskaźników skumulowanych za połączone
dwa lub trzy lata trwania Programu.
5. UpowaŜnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu
Motywacyjnego określającego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały,
szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego.
§3.
Warranty zbywane będą nieodpłatnie.
§4.
Jeden Warrant serii A uprawnia do objęcia jednej Akcji serii G.
§5.
1. Warranty będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi
imiennymi.
2. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na rzecz innego Uczestnika Programu
Motywacyjnego, uprawnionego do objęcia Warrantów.
§6.
1. Warranty zaoferowane zostaną Uczestnikom Programu Motywacyjnego zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszej Uchwale.
2. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii G przez posiadaczy Warrantów
upływa z dniem 31 grudnia 2011 r.
3. Na podstawie art. 433 §2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z
pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy
prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki,
pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.
§7.
Walne Zgromadzenie upowaŜnia Zarząd do podpisania z Powiernikiem umowy na
prowadzenie depozytu i dokonywanie innych czynności związanych z emisją
Warrantów i ich wykonaniem przez objęcie Akcji serii G Spółki.
Uchwały
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia Radę Nadzorczą do ustalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu Spółki dokonane
na Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2008 r. i 25 lipca 2008 r.."
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