
 

Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści 

Spółki w 2007r. 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym zatwierd za 

sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści Spółki w 2007r .  

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu jawnym.  
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści 

grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2007  

 

§1 

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatw ierdza 

sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści grupy kapitałowej Mercor 

SA w roku 2007. 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu jawnym.  
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)w Gda ńsku 

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorcze j z 

działalno ści w 2007r. 

   

§1 

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatw ierdza 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalno ści w 2007r .  

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki za rok 

2007 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z ar t. 

53 § 1 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze z m.) Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza  

sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007. 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu jawnym.  
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan ia 

finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2007  

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §5 k.s.h. w zw. z art. 63c 

ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze z m.) Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym zatwierd za  

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitał owej Mercor 

SA za rok 2007.   

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 200 7 

 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym postanaw ia zysk 

bilansowy osi ągni ęty przez Spółk ę w roku obrotowym 2007 

podzieli ć w nast ępuj ący sposób:  

 
a)  przyzna ć:  
 

p. Marianowi Popinigis – byłemu Prezesowi 
Zarz ądu roczn ą nagrod ę w kwocie: 753 240,00  zł. 
p. Krzysztofowi Krempe ć – obecnemu Prezesowi 
Zarz ądu roczn ą nagrod ę w kwocie: 753 240,00  zł. 

 
b)  pozostał ą cz ęść zysku w kwocie: 23 171 896,73  zł.  
      przeznaczy ć na kapitał zapasowy Spółki. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)w Gda ńsku 

       z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nad zorczej z 

wykonania przez nich obowi ązków w roku obrotowym 2007. 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Lucjanowi Myrdzie.  

§2 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Wenantemu Plichcie.  

§3 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Joannie Posyłek. 

§4 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Tomaszowi Rutowskiemu. 

§5 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Bła Ŝejowi śmijewskiemu.  

§6 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 
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absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 

2007 p. Krzysztofowi Krawczyk. 

§7 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Krzysztofowi Sobolewskiemu.  

§8 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Michałowi Chałaczkiewicz.  

§9 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Mateuszowi Rodzynkiewicz. 

§10 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Grzegorzowi Nagulewicz. 

§11 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym 

absolutorium z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2007 p. 

Jabubowi Ryzenko. 

§12 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu tajnym. 
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna(„Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu p. 

Marianowi Popinigis z wykonania przez niego obowi ązków w roku 

obrotowym 2007. 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu 

Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania przez niego 

obowi ązków Prezesa Zarz ądu w roku obrotowym 2007.  

§2 

Uchwała została podj ęta w głosowaniu tajnym. Pan Marian 

Popinigis nie brał udziału w głosowaniu na podstawi e art. 413 

kodeksu spółek handlowych. 
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu p. 

Krzysztofowi Krempe ć z wykonania przez niego obowi ązków w roku 

obrotowym 2007. 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu 

Krzysztofowi Krempe ć absolutorium z wykonania przez niego 

obowi ązków Pierwszego Wiceprezesa Zarz ądu w roku obrotowym 

2007.  

§2 

Uchwała została podj ęta w głosowaniu tajnym. Pan Krzysztof 

Krempeć nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 41 3 

kodeksu spółek handlowych. 
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu p. 

Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obo wi ązków w 

roku obrotowym 2007. 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu 

Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania pr zez niego 

obowi ązków członka Zarz ądu w roku obrotowym 2007.  

§2 

Uchwała została podj ęta w głosowaniu tajnym. Pan Grzegorz 

Lisewski nie brał udziału w głosowaniu na podstawie  art. 413 

kodeksu spółek handlowych. 
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie zasad przeprowadzenia w Spółce programu 

motywacyjnego i udzielenia Radzie Nadzorczej upowa Ŝnienia do 

przyj ęcia regulaminu programu motywacyjnego  

„ § 1 

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia, Ŝe w Spółce 

zostanie przeprowadzony program motywacyjno – uznan iowy dla 

kadry menad Ŝerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej w ramach 

którego kadra menad Ŝerska Spółki i jej grupy kapitałowej 

będzie miała prawo obj ąć na zasadach preferencyjnych akcje 

Spółki, które zostan ą wyemitowane w ramach kapitału 

docelowego. Program motywacyjno – uznaniowy dla kad ry 

menadŜerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej zostanie 

przeprowadzony w szczególno ści na nast ępuj ących zasadach: 

1. Czas realizacji programu 2008 – 2010. 

2. Osoby uczestnicz ące w programie to członkowie Zarz ądu, z 

wyj ątkiem Prezesa Zarz ądu Krzysztofa Krempe ć, oraz 

pracownicy i współpracownicy maj ący kluczowe znaczenie 

dla Spółki i jej grupy kapitałowej.[Osoby Uprawnion e]. 

3. Maksymalna ilo ść akcji do obj ęcia przez Osoby Uprawnione 

w czasie realizacji programu 400 482 akcji, 

4. W ramach programu akcje b ędą przydzielane przez Rad ę 

Nadzorcz ą na podstawie uchwały. 

5. Warunkiem przyznania przez Rad ę Nadzorcz ą akcji w ramach 

przyj ętego programu motywacyjno – uznaniowego b ędzie 

zło Ŝenie przez uprawnione osoby o świadczenia, w którym 

zobowi ąŜą si ę do niezbywania otrzymanych akcji w 

terminie dwóch lat (i) od dnia nabycia akcji lub (i i) od 

dnia zło Ŝenia o świadczenia, i Ŝ akcje przyznane za dany 

rok obrotowy zamierzaj ą obj ąć po zatwierdzeniu przez 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za ro k 

obrotowy 2009. 

§ 2 

Walne Zgromadzenie Mercor SA upowa Ŝnia Rad ę Nadzorcz ą Mercor 

SA do uchwalenia tekstu regulaminu programu motywac yjno – 

uznaniowego dla kadry menad Ŝerskiej Mercor SA uwzgl ędniaj ące 

podane wy Ŝej parametry.” 

§3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia .  Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu jawnym .  
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

w drodze wprowadzenia do Statutu Spółki upowa Ŝnienia dla 

Zarz ądu Spółki do podwy Ŝszenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego wraz z prawem Zarz ądu, za zgod ą 

Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy w cał ości lub w 

cz ęści prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału  

docelowego 

 

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia zmie ni ć Statut 

Spółki poprzez dodanie w § 5 po ust ępie 1a ust ępu 1b w 

nast ępuj ącym brzmieniu: 

 

„§ 5. 

1b.  (i) Zarz ąd Spółki ma prawo do dnia 30 kwietnia 2010 roku, 

na zasadach okre ślonych w art. 444-447 Kodeksu spółek 

handlowych, podwy Ŝszy ć kapitał zakładowy Spółki o kwot ę 

nie wi ększ ą ni Ŝ 100 120,50 zł (sto tysi ęcy sto dwadzie ścia 

złotych pi ęćdziesi ąt groszy) w drodze emisji nie wi ęcej 

ni Ŝ 400 482 akcji zwykłych na okaziciela [kapitał 

docelowy]. 

(ii) Cena emisyjna akcji nowych emisji, które zosta ną 

wyemitowane w ramach kapitału docelowego, b ędzie wynosi ć 

28,10 złotych. 

(iii) Zarz ąd ma prawo w ramach maksymalnej, dopuszczalnej 

wysoko ści kapitału docelowego, okre ślonego w ust. 1, 

dokonywa ć wielu podwy Ŝsze ń kapitału zakładowego Spółki, 

poprzez wiele emisji akcji, z tym zastrze Ŝeniem i Ŝ 

pierwsza emisja nie mo Ŝe nast ąpi ć wcze śniej ni Ŝ po upływie 

12 (dwunastu) miesi ęcy od dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym akcji emisji przeprowadzonej na podstaw ie § 5 
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ust. 1a i uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r. 

(iv) Zarz ąd Spółki, za zgod ą Rady Nadzorczej, ma prawo 

wył ączy ć, prawo poboru akcji, które zostan ą wyemitowane w 

zwi ązku z podwy Ŝszeniem kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego o jakim mowa w § 5 ust. 1 b pkt  (i) 

powyŜej), pod warunkiem, Ŝe akcje wyemitowane w ramach 

kapitału docelowego, b ędą zaoferowane wył ącznie osobom 

uprawnionym do obj ęcia tych akcji w ramach programu 

motywacyjno realizowanego przez Spółk ę zgodnie z przyj ętym 

w Spółce programem motywacyjnym, jaki zostanie uchw alony 

przez Rad ę Nadzorcz ą Spółki. 

(v)   Zarz ąd Spółki, zgodnie z tre ści ą art. 446 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych jest upowa Ŝniony i zobowi ązany do 

dokonania wszelkich czynno ści zwi ązanych z podwy Ŝszeniem 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w  tym w 

szczególno ści do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji 

akcji, które zostan ą wyemitowane w ramach kapitału 

docelowego,  ustalenia wszelkich terminów zwi ązanych z 

przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania 

przydziału tych akcji z uwzgl ędnieniem zasad wynikaj ących 

z przyj ętego przez Spółk ę programu motywacyjnego dla kadry 

menadŜerskiej grupy kapitałowej MERCOR SA, wprowadzenia w  

statucie redakcyjnych zmian zwi ązanych z wprowadzeniem do 

statutu zapisów dotycz ących konkretnych kwot podwy Ŝszenia 

kapitału zakładowego oraz oznacze ń serii i liczby akcji 

wyemitowanych w zwi ązku z danym podwy Ŝszeniem kapitału 

zakładowego. 

(vi) Upowa Ŝnia si ę Rad ę Nadzorcz ą Spółki do sporz ądzenia 

tekstu jednolitego statutu Spółki uwzgl ędniaj ących zmiany 

statutu wynikaj ące z podwy Ŝszenia kapitału zakładowego w 

ramach instytucji kapitału docelowego.”  

UZASADNIENIE 

Wprowadzenie do Statutu Spółki w paragrafie 5 posta nowienia 

ust ępu 1b w przedmiocie upowa Ŝnienia Zarz ądu do podwy Ŝszenia 

kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału do celowego 
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(adekwatnie do przepisów art. 444-447 Kodeksu spółe k 

handlowych) wraz z prawem Zarz ądu, za zgod ą Rady Nadzorczej, 

do pozbawienia akcjonariuszy w cało ści lub w cz ęści prawa 

poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docel owego jest 

elementem planu przeprowadzenia w Spółce programu m otywacyjno 

– uznaniowego dla kadry menad Ŝerskiej grupy kapitałowej MERCOR 

SA, zgodnie z którym kadra menad Ŝerska grupy kapitałowej 

MERCOR SA będzie miała prawo obj ąć akcje Spółki, które zostan ą 

wyemitowane w ramach kapitału docelowego. 

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany do Statutu Spółki  

uzasadnione jest interesem Spółki polegaj ącym na: 

(a) zwi ązaniu kluczowych jej pracowników i współpracowników  ze 

Spółk ą w drodze zapewnienia tym osobom wynagrodzenia 

powi ązanego z wynikami Spółki, 

(b) wprowadzeniu systemu motywacyjnego gwarantuj ącego pozyskanie 

i utrzymanie najlepszych pracowników przez Spółk ę, przy czym 

utrzymanie jej kluczowych pracowników i współpracow ników 

niew ątpliwie le Ŝy w interesie Spółki z uwagi na charakter 

działalno ści Spółki, w którym brak pracowników i 

współpracowników o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu stanowi ć moŜe realne zagro Ŝenie dla dalszego 

rozwoju Spółki,  

(c) wdro Ŝeniu w Spółce programu motywacyjno-uznaniowego dla 

kadry menad Ŝerskiej Spółki charakteryzuj ącego si ę prost ą, 

elastyczn ą i nie poci ągaj ącą za sob ą zb ędnych kosztów 

konstrukcj ą, nie wymagaj ącą udziału osób trzecich (np. biura 

maklerskiego czy banku inwestycyjnego), z perspekty wy Spółki 

umoŜliwiaj ącą przeprowadzenie skutecznego programu dla kadry 

zarz ądzaj ącej Spółki przy najni Ŝszych kosztach dla Spółki. 

Konsekwencj ą opisanego wy Ŝej celu wprowadzenia upowa Ŝnienia 

Zarz ądu do podwy Ŝszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach 

kapitału docelowego jest ponadto udzielenie Zarz ądowi 

upowaŜnienia, za zgod ą Rady Nadzorczej, do pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy w cało ści lub w cz ęści prawa 

poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału d ocelowego.  
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Przyznanie Zarz ądowi Spółki, za zgod ą Rady Nadzorczej, 

prawa do wył ączenia akcjonariuszom prawa poboru akcji 

wyemitowanych w zwi ązku z podwy Ŝszeniem kapitału w ramach 

kapitału docelowego le Ŝy w interesie Spółki. Wszystkie akcje, 

które zostan ą wyemitowane w zwi ązku z podwy Ŝszeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego b ędą obj ęte przez 

kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w ramach 

realizowanego przez Spółk ę programu motywacyjno-uznaniowego 

dla kadry menad Ŝerskiej Spółki. Celem wprowadzenia w Spółce 

programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menad Ŝerskiej 

Spółki jest zwi ązanie osób kluczowych dla Spółki poprzez 

zapewnienie tym osobom wynagrodzenia powi ązanego z wynikami 

Spółki. Utrzymanie w Spółce kluczowych pracowników i 

współpracowników Spółki niew ątpliwie le Ŝy w interesie Spółki, 

poniewa Ŝ brak wysokokwalifikowanych i do świadczonych 

pracowników i współpracowników stanowi ć moŜe realne zagro Ŝenie 

dla dalszego rozwoju Spółki. 

W zwi ązku z powy Ŝszym przyznanie Zarz ądowi Spółki, za zgod ą 

Rady Nadzorczej, prawa do wył ączenia dotychczasowym 

akcjonariuszom prawa poboru akcji, wyemitowanych w zwi ązku z 

podwyŜszeniem kapitału w ramach kapitału docelowego o jak im 

mowa w § 5 ust. 1b Statutu Spółki, jest w pełni uza sadnione 

interesem Spółki, pomimo, i Ŝ w istocie doprowadzi do 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa pob oru akcji 

jakie b ędą emitowane, w zwi ązku z podwy Ŝszeniem kapitału 

zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego. 

Cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwy Ŝszenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego wynosi ć b ędzie 

28,10 (dwadzie ścia osiem złotych dziesi ęć groszy) złotych. 

Kalkulacja ceny emisyjnej akcji została dokonana pr zy 

uwzgl ędnieniu, i Ŝ akcje emitowane na podstawie upowa Ŝnienia 

udzielonego Zarz ądowi do podwy Ŝszenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego zostan ą wydane kluczowym 

pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach prog ramu 

motywacyjno-uznaniowego, a wi ęc maj ą one stanowi ć element 

wynagrodzenia powi ązany z wynikami Spółki. St ąd cena emisyjna 
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musi odbiega ć od aktualnego kursu akcji Spółki, co ma 

jednocze śnie motywowa ć uprawnionych do obj ęcia akcji do 

wysiłków dla wzrostu warto ści Spółki, skutkuj ącego dalszym 

wzrostem kursu akcji. W tym stanie rzeczy przyj ęta cena 

emisyjna akcji, które w mog ą by ć emitowane w ramach kapitału 

docelowego w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku,  wydaje si ę 

uzasadniona. 
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Uchwała Nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Mercor Spółka Akcyjna („Spółka”) 

z siedzib ą w Gda ńsku 

z dnia 30 czerwca 2008 roku 

w sprawie (i) ubiegania si ę o dopuszczenie akcji Spółki 

emitowanych w granicach kapitału docelowego zgodnie  z 

postanowieniem § 5 ust. 1a i 1b Statutu oraz uchwał ą nr 4/2008 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca  2008 r do 

obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) dematerializa cji tych 

akcji Spółki, a nadto (iii) upowa Ŝnienia Zarz ądu Spółki do 

zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Warto ściowych SA 

(„KDPW”) o rejestracj ę tych akcji w depozycie papierów 

warto ściowych prowadzonym przez KDPW oraz upowa Ŝnienia Zarz ądu 

Spółki do podj ęcia wszelkich czynno ści faktycznych i prawnych 

maj ących na celu dematerializacj ę takich akcji oraz ich 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 

Działaj ąc na podstawie art.5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.  183 poz. 

1538, z pó źn. zm.; zwan ą dalej „Ustawa o Obrocie”), Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co nast ępuje:  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym post anawia o 

wyra Ŝeniu zgody na: 

1)  ubieganie si ę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 

rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie 

S.A. akcji Spółki emitowanych przez Spółk ę na podstawie 

uchwały Zarz ądu w ramach kapitału docelowego zgodnie z 

postanowieniem § 5 ust. 1a Statutu Spółki oraz uchw ał ą nr 

4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 8 marca 

2008; 

2)  ubieganie si ę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 

rynku podstawowym Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie 



 20 

S.A. akcji Spółki emitowanych przez Spółk ę na 

podstawie uchwały (uchwał) Zarz ądu w ramach kapitału 

docelowego zgodnie z uchwał ą nr [ ●] Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r., oraz  posta nowieniem 

§ 5 ust. 1b Statutu Spółki (po rejestracji zmian w Statucie 

wprowadzaj ących takie postanowienie)  

3)  dematerializacj ę akcji, o których mowa w pkt 1 i 2 powy Ŝej, 

zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie; 

§2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyra Ŝa zgod ę 

na, oraz upowa Ŝnia i zobowi ązuje Zarz ąd Spółki do podj ęcia 

wszelkich działa ń prawnych i faktycznych koniecznych w celu 

wykonania postanowie ń niniejszej uchwały, w tym w 

szczególno ści: 

1)  dokonywania wszelkich czynno ści z Krajowym Depozytem 

Papierów Warto ściowych S.A. ("KDPW"), w tym do zło Ŝenia 

wniosku o zawarcie umowy o rejestracj ę i asymilacj ę akcji, o 

których mowa w § 1 powy Ŝej z pozostałymi akcjami Spółki oraz 

do zawarcia z KDPW umowy o rejestracj ę w  depozycie papierów 

warto ściowych prowadzonym przez KDPW tych akcji zgodnie z  

wymogami Ustawy o Obrocie;  

2)  dokonywania wszelkich czynno ści z Giełd ą Papierów 

Warto ściowych w Warszawie SA, w tym zło Ŝenia wniosków o 

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku pods tawowym 

Giełdy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. akcji, o 

których mowa w § 1 powy Ŝej;  

3)  z zastrze Ŝeniem kompetencji Rady Nadzorczej Spółki 

okre ślonych w uchwale nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 roku oraz uchwale 

nr [ ●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwc a 

2008 r., do podj ęcia wszelkich innych czynno ści niezb ędnych 

dla dokonania emisji akcji, o których mowa w § 1 po wyŜej, 

ich dematerializacji, asymilacji oraz dopuszczenia i 

wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów 

Warto ściowych w Warszawie S.A.   
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§3  

Niniejsza Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia.  
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Uchwała nr [ ●]/2008 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

                   z dnia 30 czerwca 2008r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 

Działaj ąc na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zwi ązku z §7 ust. 

2a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcj onariuszy 

spółki Mercor SA z siedzib ą w Gda ńsku powzi ęło nast ępuj ącą 

uchwał ę:  

 §1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA ninie jszym 

podejmuje uchwał ę w sprawie powołania p. Jana Brudnickiego do 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wspólnej kadencji w 

spółce Mercor SA.  

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Uchwała została 

podj ęta w głosowaniu tajnym. 

 

 

 

 

                                         


