
PROJEKT 
 
 

Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

RAFAKO S.A. („Spółka”) 
z dnia 24 marca 2014 roku 

 
  
 
 
w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.  
 
 
 
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ………………….................. 
 
 
 



2 

 
PROJEKT 

 
 

Uchwała Nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

RAFAKO S.A. („Spółka”) 
z dnia 24 marca 2014 roku 

 
  
 
 
w sprawie:  zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału  
  zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznaniem Zarządowi prawa do 
  wyłączenia prawa poboru. 
 
 
 
 
 
Działając na podstawie art. 430, art. 444 oraz art. 445 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 1030 ze zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:  
 

§1 
Po §7 Statutu Spółki dodaje się §7a o następującej treści: 

 
„§7a 

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych 
akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.663.996 (trzydzieści milionów sześćset 
sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych, w drodze jednego lub kilku 
podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 
Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji 
w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki ustanawiającej niniejszy 
kapitał docelowy. 

2. Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie za wkłady pieniężne. 

3. Uchwała zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej w ramach podwyższenia kapitału 
zakładowego, o którym mowa w §7a ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, przy 
czym cena emisyjna ustalona przez zarząd nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki w 
transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. ważona wolumenem 
obrotu, w okresie 20 dni, w których akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym bezpośrednio przed dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego pomniejszona o dyskonto w wysokości 5%. 

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa 
poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.” 

§2 
Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
w ramach kapitału docelowego oraz umożliwienie Zarządowi Spółki wyłączenia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne niezbędne 
do realizacji strategii Spółki, w tym w szczególności zapewniające Spółce możliwość szybkiego i 
elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację projektów oraz planów inwestycyjnych. 
W ramach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości 
podwyższenia kapitału oraz chwili, w jakiej takie podwyższenie ma nastąpić. W ocenie Walnego 
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Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jest również 
optymalnym sposobem pozyskiwania przez Spółkę finansowania.  
 

§3 
Uchwały Zarządu w sprawie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia ostatecznej 
sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. 
 

§4 
Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób ustalenia ceny 
emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§5 
Przy dokonywaniu przydziału akcji w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie zobowiązany 
zaoferować pierwszeństwo objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym co 
najmniej 10% akcji Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały. 

 
§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


