
RB-W 25 2015VISTULA GROUP

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2015

Data sporządzenia: 2015-04-15

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych 

przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

Załączniki

Plik Opis

Uchwaly_ZWZA.pdf
Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula 

Group S.A. w dniu 15 kwietnia 2015 roku.

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

sekretariat@vistulagroup.pl vistulagroup.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2015-04-15 Erwin Bakalarz Członek Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego

1



Zał�cznik do raportu bie��cego nr 25/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku: Uchwały podj�te przez  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 15 kwietnia 2015 roku  

Vistula Group S.A. z siedzib� Krakowie przedstawia tre�� uchwał podj�tych przez  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 15 kwietnia 2015 roku.  

Uchwała nr 01/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzib� w Krakowie wybiera 

na Przewodnicz�cego Zgromadzenia Pani� Katarzyn� Ishikaw�. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 02/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

 w sprawie przyj�cia porz�dku obrad  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. z siedzib� w Krakowie przyjmuje 

niniejszym nast�puj�cy porz�dek obrad Walnego Zgromadzenia:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do 

podejmowania uchwał. 

4. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia porz�dku obrad. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki i działalno�ci grupy 

kapitałowej Vistula Group S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2014. 

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz�du z 

działalno�ci Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 



za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarz�du w sprawie podziału zysku Spółki  

wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014. 

7. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki 

za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 

8. Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci grupy 

kapitałowej Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 

9. Podj�cie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółk� w roku 

obrotowym 2014. 

10. Podj�cie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarz�du i Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowi�zków w roku obrotowym 2014. 

11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. 

12. Wybór Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji. 

13. Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia warunków programu motywacyjnego dla 

członków Zarz�du Spółki, kluczowych mened�erów lub innych osób o istotnym 

znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów 

subskrypcyjnych z wył�czeniem prawa poboru, warunkowego podwy�szenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wył�czeniem prawa poboru, zmiany 

statutu Spółki, upowa�nienia Zarz�du Spółki do zawarcia umowy o rejestracj� akcji 

nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Warto�ciowych S.A. i upowa�nienia 

Zarz�du Spółki do podj�cia wszelkich stosownych działa� w celu dopuszczenia akcji 

nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym. 

14. Zamkni�cie Walnego Zgromadzenia. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 03/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki za rok obrotowy 

2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych, § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 



wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci, po zapoznaniu si� ze sprawozdaniem finansowym 

Spółki za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 grudnia 2014 roku i po jego rozpatrzeniu, 

uwzgl�dniaj�c tre�� sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w 

powy�szym zakresie oraz po zapoznaniu si� z opini� i raportem biegłego rewidenta 

dokonuj�cego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, jak równie� po 

zapoznaniu si� ze sprawozdaniem Zarz�du z działalno�ci Spółki w roku obrotowym 

ko�cz�cym si� 31 grudnia 2014 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzgl�dniaj�c sprawozdanie 

Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powy�szym zakresie, postanawia 

zatwierdzi�: 
1. Sprawozdanie finansowe Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2014 obejmuj�ce: 

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 2014 roku, które 

po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 628.506.014,48 zł (słownie: sze��set 

dwadzie�cia osiem milionów pi��set sze�� tysi�cy czterna�cie złotych i czterdzie�ci 

osiem groszy ); 

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 

roku wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci 22.767.558,24 zł (słownie: dwadzie�cia dwa 

miliony siedemset sze��dziesi�t siedem tysi�cy pi��set pi��dziesi�t osiem złotych i 

dwadzie�cia cztery grosze); 

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 

31 grudnia 2014 roku wykazuj�ce całkowity dochód ogółem w wysoko�ci 

22.767.558,24 zł (słownie: dwadzie�cia dwa miliony siedemset sze��dziesi�t siedem 

tysi�cy pi��set pi��dziesi�t osiem złotych i dwadzie�cia cztery grosze); 

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku 

do 31 grudnia 2014 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału własnego w kwocie 

22.914.888,05 zł (słownie: dwadzie�cia dwa miliony dziewi��set czterna�cie tysi�cy 

osiemset osiemdziesi�t osiem złotych i pi�� groszy);   

e) sprawozdanie z przepływów pieni��nych w roku obrotowym od 1 stycznia 2014 roku 

do 31 grudnia 2014 roku wykazuj�ce zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych w 

kwocie 5.232.422,42 zł (słownie: pi�� milionów dwie�cie trzydzie�ci dwa tysi�ce 

czterysta dwadzie�cia dwa złote i czterdzie�ci dwa grosze);                            

f) informacje i obja�nienia do sprawozdania finansowego. 

2. Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki Vistula Group S.A.  w 2014 roku. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 04/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 



z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci grupy kapitałowej 

Vistula Group S.A. za rok obrotowy 2014 oraz w sprawie zatwierdzenia 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 

art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci, po zapoznaniu si� ze 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy ko�cz�cy si� 31 

grudnia 2014 roku i po jego rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu si� z opini� i raportem biegłego 

rewidenta dokonuj�cego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

2014, uwzgl�dniaj�c sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w 

powy�szym zakresie, postanawia zatwierdzi�: 
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmuj�ce: 

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz�dzone na dzie� 31 grudnia 

2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 645.331.048,05 zł 

(słownie: sze��set czterdzie�ci pi�� milionów trzysta trzydzie�ci jeden tysi�cy 

czterdzie�ci osiem złotych i pi�� groszy); 

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 

31 grudnia 2014 roku wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci 20.285.263,04 zł (słownie: 

dwadzie�cia milionów dwie�cie osiemdziesi�t pi�� tysi�cy dwie�cie sze��dziesi�t trzy 

złote i cztery grosze); 

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 

2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuj�ce całkowity dochód ogółem w 

wysoko�ci 20.285.263,04 zł (słownie: dwadzie�cia milionów dwie�cie osiemdziesi�t 

pi�� tysi�cy dwie�cie sze��dziesi�t trzy złote i cztery grosze); 

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 

stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału 

własnego o kwot� 20.432.792,85 zł (słownie: dwadzie�cia milionów czterysta 

trzydzie�ci dwa tysi�ce siedemset dziewi��dziesi�t dwa złote i osiemdziesi�t pi��

groszy);   

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieni��nych w roku obrotowym od 1 

stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazuj�ce zmniejszenie stanu �rodków 

pieni��nych netto w ci�gu roku obrotowego o kwot�  5.018.807,14 zł (słownie: pi��

milionów osiemna�cie tysi�cy osiemset siedem złotych i czterna�cie groszy);                            

f) informacje i obja�nienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

2. Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej Vistula Group S.A. w roku 

obrotowym ko�cz�cym si� 31.12.2014 r. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  



Uchwała nr 05/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie podziału zysku wykazanego przez Spółk� w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki uwzgl�dniaj�c tre�� sprawozdania Rady 

Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarz�du co do sposobu podziału zysku 

wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia, �e   

zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2014 w wysoko�ci 

22.767.558,24 zł (słownie: dwadzie�cia dwa miliony siedemset sze��dziesi�t siedem tysi�cy 

pi��set pi��dziesi�t osiem złotych i dwadzie�cia cztery grosze); zostanie przeznaczony w 

cało�ci na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 06/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz�du Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi – Prezesowi Zarz�du 

Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków w roku obrotowym 2014. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.644.254�  akcji 

stanowi�cych  65,36% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.664.254� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.664.254�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 07/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz�du Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Jakociukowi - Wiceprezesowi 

Zarz�du Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków w roku obrotowym 

2014. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 



głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 08/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarz�du Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi �mijewskiemu - Wiceprezesowi 

Zarz�du Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków w roku obrotowym 

2014. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.532.293�  akcji 

stanowi�cych  65,30% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.532.293� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.532.293� głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 09/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Mazgajowi, absolutorium z 

wykonania przez niego obowi�zków Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2014. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 109.384.255�  akcji 

stanowi�cych  62,91% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 109.384.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 109.384.255� głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 10/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi J�drzejewskiemu, absolutorium z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2014.

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  



Uchwała nr 11/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Ilonie Malik, absolutorium z wykonania przez 

ni� obowi�zków Wiceprzewodnicz�cej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014. 

�

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

�

Uchwała nr 12/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Mierzejewskiemu, absolutorium z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2014. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 13/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015  roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Pankowi, absolutorium z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2014. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 14/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Wójtowiczowi, absolutorium z 

wykonania przez niego obowi�zków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2014. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 15/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej 

kadencji. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działaj�c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 17 ust. 2 statutu Spółki  ustala liczb� członków Rady Nadzorczej Spółki 

na okres nowej wspólnej kadencji na  5 (pi��) osób. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.884.255�  głosów, głosów przeciw uchwale nie 

oddano, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 16/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji  

Na podstawie § 17 ust.3  Statutu Spółki uchwala si�, co nast�puje: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do 5 (pi�cio)-osobowego składu Rady 

Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Pana Jerzego Mazgaja. 

2.  Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.610.465 głosów, przeciw podj�ciu uchwały 

oddano 273.790 głosów, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

  

Uchwała nr 17/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 



w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji  

Na podstawie § 17 ust.3  Statutu Spółki uchwala si�, co nast�puje: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do 5 (pi�cio)-osobowego składu Rady 

Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Pana Łukasza Magier�. 

2.  Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.610.465 głosów, przeciw podj�ciu uchwały 

oddano 273.790 głosów, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

  

Uchwała nr 18/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji  

Na podstawie § 17 ust.3  Statutu Spółki uchwala si�, co nast�puje: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do 5 (pi�cio)-osobowego składu Rady 

Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Pana Michała Mierzejewskiego. 

2.  Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.610.465 głosów, przeciw podj�ciu uchwały 

oddano 273.790 głosów, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 19/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji  

Na podstawie § 17 ust.3  Statutu Spółki uchwala si�, co nast�puje: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do 5 (pi�cio)--osobowego składu Rady 

Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Pana Ryszarda Petru. 

2.  Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 



głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.610.465 głosów, przeciw podj�ciu uchwały 

oddano 273.790 głosów, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

Uchwała nr 20/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej kadencji  

Na podstawie § 17 ust.3  Statutu Spółki uchwala si�, co nast�puje: 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do 5-osobowego składu Rady Nadzorczej 

Spółki na okres nowej wspólnej kadencji Pana Mirosława Panka. 

2.  Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów, za przyj�ciem uchwały oddano 113.610.465 głosów, przeciw podj�ciu uchwały 

oddano 273.790 głosów, głosów wstrzymuj�cych si� nie oddano.  

„Uchwała nr 21/04/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. 

z dnia 15 kwietnia 2015 roku 

w sprawie przyj�cia warunków programu motywacyjnego dla członków Zarz�du Spółki, 

kluczowych mened�erów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z 

jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wył�czeniem prawa 

poboru, warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

nowych akcji z wył�czeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upowa�nienia 

Zarz�du Spółki do zawarcia umowy o rejestracj� akcji nowej emisji w Krajowym 

Depozycie Papierów Warto�ciowych S.A. i upowa�nienia Zarz�du Spółki do podj�cia 

wszelkich stosownych działa� w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na 

rynku regulowanym 

Walne Zgromadzenie Spółki Vistula Group S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz 

art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyj�� uchwał� o nast�puj�cej tre�ci:  

I. Program Motywacyjny w spółce Vistula  Group S.A.

§ 1. 

[Cele oraz umotywowanie uchwały] 

1. Zwa�ywszy, i� praca Zarz�du Vistula Group S.A. ("Spółka") oraz kluczowej kadry 

mened�erskiej Spółki oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek z 

jej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o 



rachunkowo�ci ("Grupa") w dalszym okresie działalno�ci Spółki i Grupy b�dzie 

miała istotny wpływ na warto�� Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy 

Spółki, działaj�c w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz 

gł�bszego zwi�zania ze Spółk� i Grup� członków Zarz�du Spółki oraz kluczowej 

kadry mened�erskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz spółek z Grupy 

("Uprawnieni"), Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzi� w Spółce program 

motywacyjny polegaj�cy na mo�liwo�ci obejmowania bezpłatnych warrantów 

subskrypcyjnych uprawniaj�cych do obj�cia akcji serii N Spółki z wył�czeniem prawa 

poboru ("Program Motywacyjny").  

2. Podj�cie niniejszej uchwały i wprowadzenie powy�szego Programu Motywacyjnego 

nie uchybiaj� uprawnieniu posiadaczy warrantów serii A, serii B, serii C oraz serii D 

do obj�cia odpowiednio akcji Spółki serii C, E, J oraz L oraz prawu do obj�cia 

warrantów serii A lub B osobom uprawnionym, o których mowa w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w brzmieniu ustalonym uchwał� nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 30 marca 2005 roku, zmienion� kolejno: 

a) uchwał� nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2005 

roku,  

b) uchwał� nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 listopada 2006 

roku, a tak�e  

c) uchwał� nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2007 

roku, 

oraz warrantów serii C, o których mowa w uchwale nr 27/06/2009 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia  z dnia 29 czerwca 2009 roku, a tak�e warrantów serii D, o 

których mowa w uchwale nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  z dnia 

23 kwietnia 2012 roku o ile w latach, o których mowa w tych uchwałach zi�ciły si�

warunki niezb�dne do ich obj�cia przewidziane przez dotychczasowe brzmienie tych 

uchwał.  

3. Obj�cie akcji serii N przez posiadaczy warrantów serii E oraz obj�cie warrantów serii 

E, o których mowa w niniejszym punkcie, b�dzie podlegało postanowieniom 

niniejszej uchwały. 

§ 2. 

[Podstawowe zało�enia Programu Motywacyjnego] 

1. Uprawnieni otrzymaj� warranty subskrypcyjne na warunkach okre�lonych w niniejszej 

uchwale, które uprawnia� b�d� do obj�cia akcji nowej emisji serii N po cenie 

emisyjnej równej 2,00 (dwa) złote za ka�d� akcj� w liczbie uwzgl�dniaj�cej cele 

Programu Motywacyjnego oraz wpływ tych osób na warto�� Spółki lub wzrost kursu 

jej akcji.  

2. Program Motywacyjny b�dzie trwał 3 lata pocz�wszy od roku 2015 i zostanie 

podzielony na trzy roczne okresy 2015, 2016 i 2017, które b�d� oceniane i 

rozpatrywane niezale�nie, z zastrze�eniem postanowie� par. 9 ust. 9 – 12 niniejszej 

uchwały.   



3. Szczegółowe zasady realizacji Programu motywacyjnego okre�la� b�dzie "Regulamin 

wykonania Programu Motywacyjnego dla członków Zarz�du Vistula Group S.A.", 

który zostanie uchwalony przez Rad� Nadzorcz� Spółki oraz "Regulamin wykonania 

Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry mened�erskiej i osób o istotnym 

znaczeniu dla Spółki Vistula Group S.A. oraz spółek z jej grupy kapitałowej", który 

zostanie uchwalony przez Rad� Nadzorcz� Spółki na wniosek Zarz�du.  

II. Warranty subskrypcyjne 

§ 3. 

[Emisja warrantów subskrypcyjnych] 

Emituje si� 6.000.000 (sze�� milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E 

("Warranty") na akcje na okaziciela serii N o warto�ci nominalnej 0,20 zł (dwadzie�cia 

groszy) ka�da. 

§ 4. 

[Uprawnieni do obj�cia Warrantów] 

1. Uprawnionymi do obj�cia Warrantów s�: członkowie Zarz�du Spółki oraz osoby, 

które na dzie� oferowania Warrantów nale�� do kluczowej kadry mened�erskiej oraz 

osoby o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z Grupy, niezale�nie od formy i 

podstawy prawnej wykonywania obowi�zków na powy�szych stanowiskach.  

2. Rada Nadzorcza Spółki okre�li w formie uchwały, jednokrotnie (z zastrze�eniem par. 

9 ust. 15 niniejszej uchwały) na cały okres obowi�zywania niniejszego Programu 

Motywacyjnego, list� osób Uprawnionych spo�ród członków Zarz�du Spółki oraz 

liczb� Warrantów która zostanie zaoferowana członkom Zarz�du Spółki wraz z ilo�ci�
Warrantów, która b�dzie przysługiwała do obj�cia poszczególnym członkom Zarz�du 

Spółki. Przy czym członkom Zarz�du Spółki zaoferowanych zostanie nie wi�cej ni�
50 % wydawanych Warrantów. Lista osób uprawnionych, o której mowa powy�ej 

powstanie w terminie 1 miesi�ca od przyj�cia niniejszego Programu.  

3. List� osób Uprawnionych spo�ród kluczowej kadry mened�erskiej oraz osób o 

istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółek Grupy oraz liczb� Warrantów która zostanie 

zaoferowana tym Uprawnionym wraz z ilo�ci� Warrantów, która b�dzie przysługiwała 

im do obj�cia okre�li Zarz�d Spółki w formie uchwały (z zastrze�eniem par. 9 ust. 15 

niniejszej uchwały). 

§ 5. 

[Obj�cie Warrantów] 

Warranty obejmowane b�d� przez Uprawnionych nieodpłatnie.  

§ 6. 

[Liczba akcji przypadaj�ca na jeden Warrant] 

Z zastrze�eniem § 20 poni�ej, jeden Warrant uprawnia do obj�cia jednej akcji serii N.  

§ 7. 



[Termin wykonania praw z Warrantów] 

1. Wykonanie praw z Warrantów mo�e nast�pi� nie pó�niej ni� do dnia 31 grudnia 2019 

roku. Warrant traci wa�no�� z chwil� wykonania prawa do obj�cia akcji serii N.  

2. Warranty b�d� niezbywalne. 

3. Warranty podlegaj� dziedziczeniu. W tym zakresie postanowienie ust�pu 2 powy�ej 

nie znajduje zastosowania.   

§ 8. 

[Rodzaj Warrantów oraz sposób ich przechowywania] 

Warranty b�d� miały posta� dokumentu i b�d� papierami warto�ciowymi imiennymi. 

Warranty przechowywane b�d� w wybranym przez Spółk� domu maklerskim, sk�d bez zgody 

Spółki nie b�d� mogły zosta� wydane.  

§ 9 

[Termin emisji Warrantów] 

1. Warranty zaoferowane zostan� Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi 

poni�ej w niniejszym paragrafie, po rejestracji warunkowego podwy�szenia kapitału 

zakładowego Spółki przewidzianego niniejsz� Uchwał�.  

2. Warranty wydawane na podstawie niniejszej uchwały oferowane b�d� w trzech 

transzach rozliczanych niezale�nie co roku, z uwzgl�dnieniem postanowie� ust. 6-9 

poni�ej. Poszczególne transze obejmowa� b�d� nast�puj�ce ilo�ci warrantów: 

a) transza I – 2.000.000  sztuk warrantów 

b) transza II  – 2.000.000  sztuk warrantów 

c) transza III – 2.000.000  sztuk warrantów. 

3. Warranty zaoferowane zostan� Uprawnionym po ziszczeniu si� któregokolwiek z 

kryteriów okre�lonych w ust. 5 poni�ej. 

4. Spełnienie si� warunków uzasadniaj�cych oferowanie Warrantów rozpatrywane 

b�dzie według ka�dego kryterium odr�bnie i z uwzgl�dnieniem jego wielko�ci 

ustalonej na dany rok, z zastrze�eniem pozostałych postanowie� niniejszego 

paragrafu.   

5. Ustala si� nast�puj�ce kryteria i ich wielko�ci dla poszczególnych lat trwania 

Programu Motywacyjnego: 

a) dla roku 2015: 

-   kurs akcji Spółki (rozumiany jako �rednia kursów zamkni�cia notowa� akcji 

Spółki na Giełdzie Papierów Warto�ciowych w Warszawie SA („Giełda”) w 

ostatnim miesi�cu roku kalendarzowego 2015) nie mo�e by� ni�szy ni�  2,30 zł 

(dwa złote i trzydzie�ci groszy);  

-  warto�� osi�gni�tego przez Spółk� zysku operacyjnego wskazanego w 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powi�kszonego o 

amortyzacj� (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez 



biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie mo�e 

by� ni�sza ni� 51.000.000 zł (pi��dziesi�t jeden milionów złotych);  

-  zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat Spółki nie mo�e by� ni�szy ni� 24.000.000 zł 

(dwadzie�cia cztery miliony złotych); 

b) dla roku 2016: 

- kurs akcji Spółki (rozumiany jako �rednia kursów zamkni�cia notowa� akcji 

Spółki na Giełdzie w ostatnim miesi�cu roku kalendarzowego 2016) nie mo�e 

by� ni�szy ni�  2,53 zł (dwa złote i pi��dziesi�t trzy grosze);  

-  warto�� osi�gni�tego przez Spółk� zysku operacyjnego wskazanego w 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powi�kszonego o 

amortyzacj� (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez 

biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie mo�e 

by� ni�sza ni�  55.000.000 zł (pi��dziesi�t pi�� milionów złotych);  

-  zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat Spółki nie mo�e by� ni�szy ni� 29.000.000 zł 

(dwadzie�cia dziewi�� milionów złotych);   

c) dla roku 2017:  

-   kurs akcji Spółki (rozumiany jako �rednia kursów zamkni�cia notowa� akcji 

Spółki na Giełdzie w ostatnim miesi�cu roku kalendarzowego 2017) nie mo�e 

by� ni�szy ni�  2,91 zł (dwa złote i dziewi��dziesi�t jeden groszy);  

-  warto�� osi�gni�tego przez Spółk� zysku operacyjnego wskazanego w 

zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym powi�kszonego o 

amortyzacj� (EBITDA) ustalonego na podstawie rocznego zbadanego przez 

biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie mo�e 

by� ni�sza ni�  60.000.000 zł (sze��dziesi�t milionów złotych);  

- zysk netto wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym 

rachunku zysków i strat Spółki nie mo�e by� ni�szy ni� 33.000.000 zł 

(trzydzie�ci trzy miliony złotych);   

6. W przypadku ziszczenia si� warunku uzasadniaj�cego zaoferowanie Warrantów ze 

wzgl�du na kryterium wielko�ci osi�gni�tego zysku netto, Uprawnionym zostanie 

zaoferowane 25% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów, z zastrze�eniem 

ust. 9 poni�ej. 

7. W przypadku ziszczenia si� warunku uzasadniaj�cego zaoferowanie Warrantów ze 

wzgl�du na kryterium wielko�ci EBITDA, Uprawnionym zostanie zaoferowane 25% z 

przewidzianej na dany rok transzy Warrantów, z zastrze�eniem ust. 9 poni�ej. 

8. W przypadku ziszczenia si� warunku uzasadniaj�cego zaoferowanie Warrantów ze 

wzgl�du na kryterium wysoko�ci kursu akcji, Uprawnionym zostanie zaoferowane 

50% z przewidzianej na dany rok transzy Warrantów, z zastrze�eniem ust. 10 poni�ej. 

9. Niespełnienie kryterium, o którym mowa w ust�pie 6 lub 7 niniejszego paragrafu za 

dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez 



Uprawnionych prawa nabycia niewykorzystanych Warrantów w kolejnych latach 

trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza 

Warrantów (lub odpowiednia jej cz���) w roku nast�pnym zostanie przyznana 

Uprawnionym pod warunkiem spełnienia jednego lub kilku kryteriów skumulowanych 

za poł�czone dwa lub trzy lata trwania Programu Motywacyjnego. 

10. Niespełnienie kryterium o którym mowa w ust�pie 8 niniejszego paragrafu za dany 

rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez Uprawnionych 

prawa nabycia niewykorzystanych Warrantów w kolejnych latach trwania Programu 

Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana transza Warrantów (lub odpowiednia 

jej cz���) w roku nast�pnym zostanie przyznana Uprawnionym pod warunkiem 

spełnienia warunku dotycz�cego wysoko�ci kursu akcji Spółki w tym nast�pnym roku 

trwania Programu Motywacyjnego. 

11. W przypadku ł�cznego spełnienia si� kilku kryteriów warunku uzasadniaj�cego 

zaoferowanie Warrantów, Warranty zostan� zaoferowane w ilo�ci wynikaj�cej z 

warto�ci skumulowanych cz��ci transzy podlegaj�cych zaoferowaniu ze wzgl�du na 

spełnione kryterium. Z zastrze�eniem postanowie� zdania kolejnego, ł�czne spełnienie 

si� wszystkich kryteriów w danym roku uzasadnia zaoferowanie warrantów w pełnej 

wysoko�ci danej transzy. Jednak�e brak ł�cznego spełnienia si� kilku kryteriów za 

dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez 

Uprawnionych prawa nabycia niewykorzystanej liczby Warrantów za dany rok w 

kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana 

transza Warrantów w roku nast�pnym zostanie przyznana na zasadach okre�lonych w 

ust�pach 9 i 10 za poł�czone dwa lub trzy lata trwania Programu Motywacyjnego. 

12. Brak spełnienia si� warunku, o którym mowa w ust�pie 6, 7 lub 8 niniejszego 

paragrafu za dany rok trwania Programu Motywacyjnego, nie powoduje utraty przez 

Uprawnionych prawa nabycia niewykorzystanej liczby Warrantów za dany rok w 

kolejnych latach trwania Programu Motywacyjnego. W takiej sytuacji skumulowana 

transza Warrantów w roku nast�pnym zostanie przyznana Uprawnionym na zasadach 

okre�lonych w ust�pach 9 i 10 za poł�czone dwa lub trzy lata trwania Programu 

Motywacyjnego. 

13. Je�eli Spółka na podstawie stosownych uchwał Walnych Zgromadze� wypłaci 

akcjonariuszom dywidend� z zysków za lata obrotowe 2015, 2016 lub 2017, wymogi 

dotycz�ce warto�ci �rednich kursów akcji Spółki na Giełdzie, o których mowa w ust. 

5, zostan� obni�one o narastaj�c� warto�� ustalonych przez Spółk� za te okresy 

dywidend przypadaj�cych na jedn� akcj�.  

14. Warranty zostan� zaoferowane po opublikowaniu przez Spółk� skonsolidowanego 

rocznego sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta, nie 

pó�niej ni� w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzaj�cego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki. 

15. W przypadku rozwi�zania lub zako�czenia okresu obowi�zywania umowy pomi�dzy 

Spółk� (lub spółk� z Grupy) a członkiem Zarz�du Spółki lub członkiem kluczowej 

kadry mened�erskiej lub osob� o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy, na 

podstawie której osoba ta �wiadczyła prac� lub usługi na rzecz Spółki (lub spółki z 

Grupy) w okresie realizacji niniejszego Programu Motywacyjnego: 

(A) wygasa prawo Uprawnionego do obj�cia jakichkolwiek Warrantów, które nie 

zostały obj�te przez niego do dnia rozwi�zania lub zako�czenia okresu 

obowi�zywania umowy o której mowa powy�ej; 



(B) z uwzgl�dnieniem §7 powy�ej, Uprawnionemu b�dzie przysługiwało prawo do 

obj�cia takiej liczby akcji serii N, jaka b�dzie wynikała z liczby Warrantów posiadanej 

przez takiego Uprawnionego w dniu rozwi�zania lub zako�czenia okresu 

obowi�zywania umowy o której mowa powy�ej.  

Warranty, co do których wygasło prawo do ich obj�cia przez wy�ej wymienione 

osoby mog� zosta� przydzielone innym osobom na zasadach okre�lonych w paragrafie 

4 ust. 2 oraz ust. 3 niniejszej uchwały. W tym celu odpowiednio Rada Nadzorcza 

Spółki lub Zarz�d Spółki sporz�dzi list� uzupełniaj�c� Uprawnionych.  

16. Postanowienia ust�pu poprzedzaj�cego nie znajduj� zastosowania, je�eli doszło do 

rozwi�zania lub zako�czenia okresu obowi�zywania umowy pomi�dzy Spółk� (lub 

spółk� z Grupy) a członkiem Zarz�du Spółki lub członkiem kluczowej kadry 

mened�erskiej lub osob� o istotnym znaczeniu dla Spółki lub spółki z Grupy, na 

podstawie której osoba ta �wiadczyła prac� lub usługi na rzecz Spółki (lub spółki z 

Grupy) a nast�pnie (w terminie do jednego miesi�ca) doszło do zawarcia kolejnej 

umowy tego typu ze Spółk� lub spółk� z Grupy lub doszło do ponownego powołania 

do składu Zarz�du Spółki. 

17. O�wiadczenie o obj�ciu Warrantów powinno zosta� zło�one w terminie 14 dni od daty 

zło�enia oferty ich obj�cia przez Spółk�. 

18.  Przy składaniu oferty obj�cia Warrantów Uprawnionym, którymi s� członkowie 

Zarz�du Spółki oraz otrzymywaniu od nich o�wiadcze� o obj�ciu tych Warrantów, 

Spółk� reprezentowa� b�dzie Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej delegowany do takiej 

reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Przy składaniu oferty obj�cia 

Warrantów Uprawnionym, którzy nie s� członkami Zarz�du Spółki oraz 

otrzymywaniu od nich o�wiadcze� o obj�ciu tych Warrantów Spółk� reprezentowa�
b�dzie Zarz�d zgodnie z zasadami reprezentacji. 

19. Po zapoznaniu si� z pisemn� opini� Zarz�du Spółki, uzasadniaj�c� powody 

pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działaj�c w 

interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w cało�ci. 

20. Dane skonsolidowane u�ywane na potrzeby wyliczenia EBITDA i zysku netto nie 

obejmuj� spółek zale�nych i stowarzyszonych w upadło�ci. 

21. W przypadku emisji nowych akcji, przej�cia innej spółki, poł�czenia z inn� spółk�, 
skupu akcji własnych, emisji akcji przez spółk� zale�n� lub sprzeda�y cz��ci akcji 

spółki zale�nej, warunki przedstawione w ust. 5 powy�ej zostan� zweryfikowane 

odpowiednio przez Rad� Nadzorcz� Spółki. 

22. Przy ustalaniu zysku netto i EBIDTA jako kryteriów Programu Motywacyjnego, o 

których mowa w ust. 5 powy�ej wył�cza si� transakcje jednorazowe. Decyzj� w 

sprawie kwalifikacji i wył�czenia transakcji jednorazowych podejmuje Rada 

Nadzorcza w formie uchwały.  

III. Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego Spółki 

§ 10. 

[Warto�� nominalna warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki] 



Okre�la si� warto�� nominaln� warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki na 

kwot� nie wy�sz� ni� 1.200.000 zł (jeden milion dwie�cie tysi�cy złotych). 

§ 11. 

[Oznaczenie akcji nowych emisji] 

Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego nast�puje w drodze emisji nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii N o warto�ci nominalnej 0,20 zł (dwadzie�cia groszy) ka�da, w 

liczbie nie wi�kszej ni� 6.000.000 (sze�� milionów) akcji.  

§ 12. 

[Cel warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego] 

Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw 

do obj�cia akcji serii N posiadaczom warrantów serii E.  

§ 13. 

[Termin wykonania prawa do obj�cia akcji serii N, okre�lenie grona osób uprawnionych do 

obj�cia akcji serii N] 

Termin wykonania prawa do obj�cia akcji serii N przez posiadaczy warrantów serii E upływa 

w dniu 31 grudnia 2019 r. Osobami uprawnionymi do obj�cia akcji serii N s� członkowie 

Zarz�du oraz osoby nale��ce do kluczowej kadry mened�erskiej oraz osoby Spółki i spółek z 

Grupy, o których mowa w § 4 powy�ej, pełni�ce wskazane w tym postanowieniu funkcje w 

Spółce i w spółkach z Grupy w dniu zło�enia oferty obj�cia Warrantu.  

§ 14. 

[Cena emisyjna akcji serii N] 

1. Wszystkie akcje serii N zostan� obj�te w zamian za wkłady pieni��ne.  

2. Cena emisyjna akcji serii N b�dzie równa 2,00 zł (dwa złote) za jedn� akcj� serii N.  

§ 15. 

[Data, od której nowe akcje uczestnicz� w dywidendzie] 

Akcje serii N b�d� uczestniczy� w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, je�eli 

zostan� zapisane na rachunku papierów warto�ciowych posiadacza Warrantów nie pó�niej ni�

w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Je�eli zostan� zapisane po takim dniu wówczas 

uczestnicz� w dywidendzie pocz�wszy od dnia 1 stycznia nast�pnego roku obrotowego.  

§ 16. 

[Wył�czenie prawa poboru] 

Po zapoznaniu si� z pisemn� opini� Zarz�du Spółki uzasadniaj�c� powody pozbawienia 

prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N, Walne Zgromadzenie 



Spółki działaj�c w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii N 

w cało�ci.  

§ 17. 

[Upowa�nienie Zarz�du do okre�lenia szczegółowych warunków emisji akcji serii N] 

W zakresie nieokre�lonym niniejsz� uchwał� lub przekazanym do kompetencji Radzie 

Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarz�d Spółki uprawniony 

jest do okre�lenia szczegółowych warunków emisji akcji serii N. 

IV. Dopuszczenie akcji serii N do obrotu na Giełdzie oraz dematerializacja akcji serii N 

§ 18. 

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. z 2013 r. poz. 1382 z pó�n. zm.) ("Ustawa") 

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu si� o dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie wszystkich Akcji serii N oraz upowa�nia 

Zarz�d Spółki do wykonania wszystkich czynno�ci zwi�zanych z ubieganiem si� o 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie.  

2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym 

postanawia o dematerializacji Akcji serii N oraz działaj�c na podstawie art. 5 ust. 8 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 94 z pó�n. zm.)  upowa�nia Zarz�d Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem 

Papierów Warto�ciowych S.A. umowy o rejestracj� Akcji serii N oraz wykonania 

wszystkich innych czynno�ci zwi�zanych z dematerializacj� Akcji serii N.  

V. Zmiana Statutu Spółki 

§ 19. 

W zwi�zku z tre�ci� niniejszej uchwały o warunkowym podwy�szeniu kapitału zakładowego 

Spółki § 9 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje nast�puj�ce brzmienie:  

"1. Okre�la si� warto�� nominaln� warunkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki 

na kwot� nie wy�sz� ni� 4.155.400 zł (cztery miliony sto pi��dziesi�t pi�� tysi�cy czterysta 

złotych).  

2. Warunkowe podwy�szenie kapitału zakładowego nast�puje w drodze emisji akcji na 

okaziciela serii C o warto�ci nominalnej 20 gr (dwadzie�cia groszy) ka�da w liczbie nie 

wi�kszej ni� 1.400.000 (jeden milion czterysta tysi�cy), emisji akcji na okaziciela serii E o 

warto�ci nominalnej 20 gr (dwadzie�cia groszy) ka�da w liczbie nie wi�kszej ni� 3.940.000 

(trzy miliony dziewi��set czterdzie�ci tysi�cy), emisji akcji na okaziciela serii J o warto�ci 

nominalnej 20 gr (dwadzie�cia groszy) ka�da w liczbie nie wi�kszej ni� 5.437.000 (pi��

milionów czterysta trzydzie�ci siedem tysi�cy), emisji akcji na okaziciela serii L o warto�ci 

nominalnej 20 gr (dwadzie�cia groszy) ka�da w liczbie nie wi�kszej ni� 4.000.000 (cztery 



miliony) oraz emisji akcji na okaziciela serii N o warto�ci nominalnej 20 gr (dwadzie�cia 

groszy) ka�da w liczbie nie wi�kszej ni� 6.000.000 (sze�� milionów).  

3. Akcje serii C, serii E, serii J, serii L oraz serii N obejmowane b�d� odpowiednio przez 

uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, serii B, serii C, serii D oraz serii E 

emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2005 r., w brzmieniu zmienionym uchwał� nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2005 r., uchwał� nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2006 r., uchwał� nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2007 r., na podstawie 

uchwały nr 27/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2009 

r., na podstawie uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia  

23 kwietnia 2012 r. oraz na podstawie uchwały nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 r. ”  

§ 20. 

W przypadku dokonania podziału lub poł�czenia akcji Spółki posiadaczom warrantów serii E 

b�dzie przysługiwało prawo do obj�cia na podstawie odpowiednio jednego warrantu serii E 

takiej liczby akcji serii N (lub innej serii utworzonej w wyniku podziału lub poł�czenia), �e 

ł�czna warto�� nominalna akcji Spółki mo�liwych do obj�cia na podstawie odpowiednio 

jednego warrantu serii E po podziale lub poł�czeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a cena 

emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwi�kszona. W przypadku, gdy po 

podziale lub poł�czeniu akcji Spółki z liczby posiadanych odpowiednio warrantów serii E 

wyniknie mo�liwo�� obj�cia cz��ci akcji serii N, liczba akcji serii N, do obj�cia których 

b�dzie uprawniony posiadacz warrantów serii E zostanie zaokr�glona w dół do najbli�szej 

liczby całkowitej.” 

W głosowaniu nad wy�ej wymienion� uchwał� oddano wa�ne głosy z 113.884.255�  akcji 

stanowi�cych  65,50% kapitału zakładowego Spółki. Na ogóln� liczb� 113.884.255� wa�nych 

głosów. Wymagana kwalifikowana wi�kszo�� to 4/5 oddanych głosów tj. 91.107.405 głosów. 

Za przyj�ciem uchwały oddano 94.565.465 głosów, przeciw podj�ciu uchwały oddano 

19.045.000 głosów, głosów wstrzymuj�cych si� oddano 273.790.  

Informacje dotycz�ce �yciorysów Pana Jerzego Mazgaja oraz Pana Łukasza Magiery  

powołanych do Rady Nadzorczej Vistula Group S.A. na okres nowej wspólnej kadencji przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2015 roku, Vistula Group S.A. 

przekazała do publicznej wiadomo�ci w raporcie bie��cym Nr 20/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 

roku. Zgodnie ze zło�onymi o�wiadczeniami Pan Jerzy Mazgaj oraz Pan Łukasz Magiera nie 

uczestnicz� w spółce konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. jako wspólnicy spółki 

cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestnicz�
w innych konkurencyjnych wobec Vistula Group S.A. osobach prawnych jako członkowie ich 

organów. Pan Jerzy Mazgaj oraz Pan Łukasza Magiera  nie s� wpisani do Rejestru Dłu�ników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym. 



Informacje dotycz�ce �yciorysu Pana Ryszarda Petru powołanego do Rady Nadzorczej 

Vistula Group S.A. na okres nowej wspólnej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

w dniu 15 kwietnia 2015 roku, Vistula Group S.A. przekazała do publicznej wiadomo�ci w 

raporcie bie��cym Nr 21/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku. Zgodnie ze zło�onym 

o�wiadczeniem Pan Ryszard Petru nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Vistula 

Group S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. osobie 

prawnej jako członek jej organu. Pan Ryszard Petru nie jest wpisany do Rejestru Dłu�ników 

Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym. 

Informacje dotycz�ce �yciorysu Pana Michała Mierzejewskiego powołanego do Rady 

Nadzorczej Vistula Group S.A. na okres nowej wspólnej kadencji przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie w dniu 15 kwietnia 2015 roku, Vistula Group S.A. przekazała do publicznej 

wiadomo�ci w raporcie bie��cym Nr 22/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku. Zgodnie ze 

zło�onym o�wiadczeniem Pan Michał Mierzejewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej 

wobec Vistula Group S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 

organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Vistula Group 

S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Mierzejewski nie jest wpisany do 

Rejestru Dłu�ników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym 

Rejestrze S�dowym. 

Informacje dotycz�ce �yciorysu Pana Mirosława Panka powołanego do Rady Nadzorczej 

Vistula Group S.A. na okres nowej wspólnej kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

w dniu 15 kwietnia 2015 roku, Vistula Group S.A. przekazała do publicznej wiadomo�ci w 

raporcie bie��cym Nr 23/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku. Zgodnie ze zło�onym 

o�wiadczeniem Pan Mirosław Panek  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Vistula 

Group S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 

kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec Vistula Group S.A. osobie 

prawnej jako członek jej organu. Pan Mirosław Panek nie jest wpisany do Rejestru 

Dłu�ników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

S�dowym. 


