Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Braster S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 8 sierpnia 2018 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 785 000
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kapitał zakładowy: 32 000 000 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, pzu.pl, infolinia: 801 102 102

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sposób głosowania

Uchwała
w przedmiocie zmiany treści uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu
3 lipca 2018 roku)
§1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia niniejszym dokonać zmiany
treści uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018
r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku), w ten sposób, iż a) Załącznik nr 1
do uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r.
(odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 r.) otrzymuje brzmienie określone
Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; b) § 1 ust. 2 uchwały nr 27 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3
lipca 2018 r.) w dotychczasowym brzmieniu, tj.: Program Motywacyjny realizowany
będzie w latach 2018-2022. Celem Realizacji Programu Motywacyjnego jest stworzenie w
Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz wzrost wartości
rynkowej Spółki. otrzymuje następujące brzmienie: BRASTER S.A. 4 Program
Motywacyjny realizowany będzie w latach 2018-2021. Celem Realizacji Programu
Motywacyjnego jest stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie
wartości Spółki oraz wzrost wartości rynkowej Spółki. 2. Pozostałe postanowienia
uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r.
(odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku) zachowują brzmienie nadane im w dniu
3 lipca 2018 r.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w przedmiocie zmiany treści uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu
3 lipca 2018 roku)
§ 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie brak podjęcia
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po
przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku) uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego, a w konsekwencji niemożliwość spełnienia się warunku
określonego dotychczasową treścią § 1 ust. 1 uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca
2018 roku), niniejszym postanawia dokonać zmiany przedmiotowego ustępu poprzez
zastąpienie dotychczasowego brzmienia: BRASTER S.A. 5 „§ 1 1. Pod warunkiem
zarejestrowania zmiany §7b statutu Spółki w brzmieniu określonym w uchwale
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po
przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku), w celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu
Motywacyjnego uchwala się emisję 400.000 (czterystu tysięcy) imiennych warrantów
subskrypcyjnych serii F od numeru 1 (jeden) do numeru 400.000 (czterysta tysięcy), z
prawem do objęcia akcji serii J Spółki („Akcje”) z pierwszeństwem przed pozostałymi
Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).” następującym brzmieniem: „§ 1 1.
W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu Motywacyjnego uchwala się emisję
400.000 (czterystu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F od numeru 1
(jeden) do numeru 400.000 (czterysta tysięcy), z prawem do objęcia akcji serii J Spółki
(„Akcje”) z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty
Subskrypcyjne”).” 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca
2018 roku) zachowują brzmienie nadane im w dniu 3 lipca 2018 r.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za
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Uchwała
w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru akcji serii J
§ 1 W trybie określonym w art. 448 i art. 449 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie
większą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż
400.000 (czterystu tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda. § 2 Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych
serii F emitowanych na podstawie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 15 czerwca 2018 r. (odbytego po przerwie w dniu 3 lipca 2018 roku)
zmienionej przez Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8
sierpnia 2018 roku. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia
powyższej uchwały, wymagane zgodnie z art. 449 § 1 w związku z art. 445 § 1 kodeksu
spółek handlowych. § 3 W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji serii J. Zarząd, zgodnie z art.
433 § 2 kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody
wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii J, która to
opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią
Zarządu przychyla się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa
poboru Akcji serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy. § 4 1. Prawo objęcia Akcji serii
J przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii F. 2. Akcje serii J mogą być
opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 3. Akcje serii J obejmowane będą po cenie
emisyjnej w wysokości będącej średnią arytmetyczną kursów akcji Spółki ze średnich,
dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy BRASTER S.A. 7
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31
marca 2018, tj. po cenie 7,62 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) za
jedną akcję serii J. 4. Prawo objęcia akcji serii J może zostać zrealizowane nie później niż
w terminie 5 lat od daty przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych osobom
uprawnionym. 5. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie od chwili ich wydania
osobom uprawnionym, tj.: a) w przypadku wydania Akcji serii J (zapisania na rachunku
papierów wartościowych uprawnionego) w okresie od początku roku do dnia dywidendy
włącznie z tym dniem, uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego
poprzedzającego rok, w którym doszło do ich wydania (zapisania), b) w przypadku
wydania Akcji serii J (zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego) w
okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy
od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane (zapisane). § 5 W
terminie sześciu tygodni od dnia rejestracji, Zarząd dokona ogłoszenia niniejszej
uchwały.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w przedmiocie zmiany treści paragrafu 5 ust. 1 Statutu Spółki
§ 1 Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: 1) w § 5 ust. 1
Statutu Spółki dodaje się pkt 47 w brzmieniu: „§ 5 ust.1 (…) 47. Sprzedaż detaliczna
sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.42.Z.).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w przedmiocie zmiany paragrafu 7b Statutu Spółki
§ 1 Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: uchyla się
dotychczasowe brzmienie § 7b Statutu Spółki i nadaje się mu nowe, następujące
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BRASTER S.A. 10 brzmienie: „§ 7b Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie
więcej niż 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż
400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze
warrantów subskrypcyjnych serii F wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji
serii J może być wykonane nie później niż w terminie 5 lat od daty przydzielenia
warrantów osobom uprawnionym.”
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
w przedmiocie zmiany treści paragrafu 12 Statutu Spółki
§ 1 Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: § 12 ust. 5 Statutu
Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Członek Zarządu Spółki nie może bez
zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem
organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Przez interesy konkurencyjne i
podmioty konkurencyjne rozumie się w szczególności interesy lub podmioty związane z
opracowaniem i produkcją jakichkolwiek testów lub urządzeń do diagnostyki piersi u
kobiet.
§ 2 BRASTER S.A. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeciw

Uchwała
w przedmiocie zmiany treści paragrafu 23 Statutu Spółki
§ 1 Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: 1) § 23 ust. 3 pkt vi)
Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: (vi.) udzielanie zgody na
zawarcie bądź zmianę umów z: a. podmiotem dominującym w stosunku do Spółki,
jednostką podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo współmałżonkiem lub
osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego
stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub
kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym
lub osobą zarządzającą, b. innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w
którym jest osobą zarządzającą, z wyłączeniem zawierania umów objęcia akcji Spółki, c.
jednostką podporządkowaną wobec Spółki, d. osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu,
będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu
komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, jej współmałżonkiem lub osobą
pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia,
BRASTER S.A. 12 przysposobionym lub przysposabiającym, a także podmiotem, w tym
spółką handlową, w stosunku do którego jedna z tych osób jest podmiotem
dominującym lub osobą zarządzającą 2) w § 23 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się pkt xiv)
w brzmieniu: „§ 23 ust.3 (…) xiv) podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia
ziszczenia się warunków dla wypłaty premii w odniesieniu do doradców Spółki,
pełniących w przeszłości funkcje w Zarządzie Spółki jak również w odniesieniu do spółek,
w stosunku do których podmiotem dominującym bądź osobą zarządzającą jest były bądź
obecny członek Zarządu Spółki, przy czym spółką zależną może być również spółka
osobowa.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała
w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki
uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 7, 8, 9 oraz nr 10 powyżej.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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