Porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie
zwołanego na dzień 24 maja 2012 r.

1.

Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.

Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.

Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2011.

6.

Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu
Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani
Adrianie Bosiackiej.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu
Krzysztofowi Luks.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Krzysztofowi Płachta.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Meler.

13.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Pawłowi Czerniewskiemu.

14.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Zbigniewowi Adamskiemu.

15.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu.

16.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
oferty publicznej akcji nowej emisji Serii E z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17.

Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw
do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
ich dematerializacji.

18.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

19.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

20.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

21.

Zamknięcie obrad.

zatwierdzenia

sprawozdania
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Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ____________________.

§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna przyjmuje następujący
porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2011.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie
finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

zatwierdzenia

sprawozdania

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu
Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani
Adrianie Bosiackiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu
Krzysztofowi Luks.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Panu Krzysztofowi Płachta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Pani Agnieszce Meler.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Pawłowi Czerniewskiemu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Zbigniewowi Adamskiemu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze
oferty publicznej akcji nowej emisji Serii E z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw
do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz
ich dematerializacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F oraz
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warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011

§1
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po wcześniejszym
rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy
2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

§1
Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 Kodeksu Spółek
Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki
Trans Polonia Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, na które składa się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 28.061 tys. zł,
c)

rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011
roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.109 tys. zł,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31
grudnia 2011 roku, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 12.027 tys. zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31
grudnia 2011 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.650 tys. zł,
f)

dodatkowe informacje i objaśnienia,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2011 r.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011

§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia osiągnięty w 2011 roku zysk Spółki netto w wysokości 5.109.177,92 zł (słownie:
pięć milionów sto dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem 92/100) przeznaczyć w całości na
kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

7

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Cegielskiemu

§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Cegielskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2011, t.j. od dnia 01.01.2011
roku do dnia 31.12.2011 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adrianie Bosiackiej

§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Adrianie Bosiackiej absolutorium z wykonania
obowiązków za okres wykonywania przez nią tej funkcji w roku 2011, tj. od dnia 01.01.2011 roku
do dnia 31.12.2011 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Luks

§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Luks absolutorium z wykonania
obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2011, tj. od dnia 01.01.2011
roku do dnia 31.12.2011 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Płachta

§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z
wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2011, tj. od dnia
01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Agnieszce Meler

§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić Vice Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Meler absolutorium z
wykonania obowiązków za okres wykonywania przez nią tej funkcji w roku 2011 , t.j. od dnia
01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi
Czerniewskiemu

§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Czerniewskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2011, t.j. od dnia
01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Adamskiemu

§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Adamskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2011, t.j. od dnia
01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Dobrzynieckiemu

§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Dobrzynieckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków za okres wykonywania przez niego tej funkcji w roku 2011, t.j. od dnia
01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej
nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A. uchwala, co następuje:

§1
1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 58.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
osiem tysięcy złotych zero groszy) to jest do kwoty nie niższej niż zł 580.000,10 zł
(słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych dziesięć groszy) oraz nie wyższej niż
638.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych zero groszy).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1
(słownie: jedna) akcja serii E oraz nie więcej niż 580.000 (słownie: pięćset osiemdziesiąt
tysięcy ) sztuk akcji serii E.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii E nie są
związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E.
6. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji
wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa
pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji
(pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa
poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2012, to jest od 1 stycznia
2012 r.
§2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz w związku z dokonaną rejestracją
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, wprowadza się następujące
zmiany do Statutu Spółki:

§ 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

16

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 580.000,00 zł /pięćset osiemdziesiąt tysięcy i 00/100/ złotych i
dzieli się na:
a) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł
/dziesięć groszy/ każda,
c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na
okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.
d) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na
okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 580.000,10 zł /pięćset osiemdziesiąt tysięcy i
10/100/ złotych i nie więcej niż 638.000,00 zł /sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych i 0/100/
złotych i dzieli się na:
a) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł
/dziesięć groszy/ każda,
c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na
okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
d) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na
okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,
e) nie mniej niż 1 /jeden/ i nie więcej niż 580.000 /pięćset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji zwykłych na
okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.”
§3
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia
subskrypcji, podziału akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad
płatności za akcje oraz zasad przydziału akcji serii E;
2) dokonania przydziału akcji serii E;
3) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje
nowej emisji serii E, przy czym umowa taka nie musi zostać zawarta;
4) odstąpienia od emisji akcji serii E lub do zawieszenia oferty akcji serii E do dnia rozpoczęcia
zapisów oraz odstąpienia od emisji akcji serii E lub zawieszenia oferty akcji serii E z
ważnych powodów po dniu rozpoczęcia zapisów;
5) złożenia

w

formie

aktu

notarialnego

oświadczenie

o

wysokości

objętego

kapitału

zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art.
431 § 4 k.s.h.
7) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;
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2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 6).

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej
ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14 ZWZ Spółki

Opinia Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie uzasadniająca
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz
proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej oferty akcji serii E pozwoli na
szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do zwiększenia
dynamiki rozwoju, a w szczególności do szybkiej realizacji planów inwestycyjnych Spółki, których
efektem będzie rozszerzenie oferowanych usług. Wobec powyższego podjęcie decyzji o pozbawieniu
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E jest pożądane i leży w interesie Spółki.
Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych
oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec
podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych
inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki
rozwoju.
Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii E, nie pozbawia dotychczasowych
Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki,
pozbawienie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E w oparciu o wyniki budowy księgi
popytu.
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Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i
ich dematerializacji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A. stanowi, co następuje:

§1
Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie wszystkich akcji E oraz praw do akcji serii E Spółki do
obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

§2
Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i
wprowadzeniem wszystkich akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1
niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
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Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii
A, z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F
oraz
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwala się, co następuje:

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A,
Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII F

§1
1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 6 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10
niniejszej uchwały, uchwala się emisję od 1 (słownie: jeden) do 800,000 (słownie: osiemset
tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F Spółki z
pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii F Spółki
na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane do dnia 31 grudnia
2013 roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa
objęcia akcji serii F w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

§2
1.

Pozbawia

Warrantów

się

dotychczasowych

Subskrypcyjnych.

akcjonariuszy

Pozbawienie

prawa

prawa

pierwszeństwa

poboru

w

do

stosunku

subskrybowania
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.
2. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje Vataro Holdings Ltd z siedzibą w
Limassol,

Republika

Cypru,

oraz

działającym

na

polskim

rynku

instytucjom

zbiorowego

inwestowania wybranym przez Zarząd, które na zaproszenie Zarządu złożą ofertę dokapitalizowania
Spółki, przy czym liczba wybranych przez Zarząd instytucji, nie będzie wymagała przeprowadzenia
przez Spółkę oferty publicznej. (dalej „Osoby

Uprawnione”) na warunkach określonych w

niniejszej Uchwale.
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§3
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji
niniejszej Uchwały,

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§4
W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę
nie większą niż 80,000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż
800,000 (słownie: osiemset

tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F 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.

§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. Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej akcji serii E wyemitowanych
na podstawie uchwały nr 14 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru i zmiany statutu Spółki, za każdą akcję.

§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”),
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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, 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 oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania i realizacji
oferty.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 10
I.

§ 7 ust. 6 Statutu Spółki zastępuje się następującą treścią:

„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”.

II.

II. w § 7 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

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

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11
1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 7 Statutu Spółki w
przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10
niniejszej uchwały,
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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 24

maja

2012r.
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OPINIA ZARZĄDU
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie uzasadniająca pozbawienie
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, oraz
prawa poboru Akcji serii E oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii
E:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia
akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji mechanizmów umożliwiających
pozyskanie kapitału na rozwój Spółki, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki
oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej.
Pozbawienie

dotychczasowych

akcjonariuszy

prawa

poboru

w

odniesieniu

do

Warrantów

Subskrypcyjnych serii A, a w konsekwencji także akcji serii F, leży w interesie Spółki i nie narusza
uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A nieodpłatnie.
Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii F na poziomie ceny
emisyjnej akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
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Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu
spółek handlowych uchwala co następuje:

§1
§ 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych,
46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
49.20.Z - Transport kolejowy towarów,
49.3

- Pozostały transport lądowy pasażerski,

49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.41.Z – Transport drogowy towarów,
50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
51.21.Z - Transport lotniczy towarów,
52

- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport,

52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.2

- Działalność usługowa wspomagająca transport,

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
52.24

- Przeładunek towarów,

52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.29

- Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,

52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
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68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
77.1.

– Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane.”

otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
przemysłowych,
46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
49.20.Z - Transport kolejowy towarów,
49.3

- Pozostały transport lądowy pasażerski,

49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
49.41.Z – Transport drogowy towarów,
50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów,
51.21.Z - Transport lotniczy towarów,
52

- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport,

52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
52.2

- Działalność usługowa wspomagająca transport,

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
52.23.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
52.24

- Przeładunek towarów,

52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich,
52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
52.29

- Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,

52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych,
52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych,
52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych,
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68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
70

- Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,

70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych,
70.2

- Doradztwo związane z zarządzaniem,

70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
77.1.

– Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane.
77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim,
82

- Działalność związana z administracyjną

obsługą biura i pozostała

działalność

wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
82.1

-

Działalność

związana

z

administracyjną

obsługą

biura,

włączając

działalność

wspomagającą,
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
82.19.Z - Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura,
82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center),
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem,
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie
indziej niesklasyfikowana.”
§2
Upoważnia

się

Radę

Nadzorczą

Spółki

do

ustalenia

tekstu

jednolitego

Statutu

Spółki

uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia rejestracji zmian w rejestrze
przedsiębiorców.
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Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana _______ do składu Rady Nadzorczej spółki
Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
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