Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)
I.INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 Kodeksu
spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą w
Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 3 listopada 2016 r.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku
oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu
pełnomocnictwa.
II.DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)
Imię i nazwisko/firma: ………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………..
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: ……………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………………………………………………….
III. DANE PEŁNOMOCNIKA
Imię i nazwisko/firma: …………………….………………………………………………………..
Adres: …………………..…………………………………………………………………………...
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
………………………………………………………………………………………………………..
PESEL: ……………………………………………………………………………………………..
NIP: ………………………………………………………………………………………………….
IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują
się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę,
że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie
bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie
pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W
przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić
rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych
akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby
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akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z
wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Punkt 2 porządku
Zgromadzenia

obrad

–

Wybór

Przewodniczącego

Nadzwyczajnego

Walnego

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)
□ Za

□ Przeciw

□ Wstrzymuję się

□

Liczba akcji:__________

Liczba
akcji:__________

□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:__________

Liczba akcji:__________

Według uznania
pełnomocnika

□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)
□ Za

□ Przeciw

□ Wstrzymuję się

□

Liczba akcji:__________

Liczba
akcji:__________

□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:__________

Liczba akcji:__________

Według uznania
pełnomocnika

□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w drodze oferty
publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości,
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz
wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) (pkt V
formularza, projekt uchwały Nr 3)
□ Za

□ Przeciw

□ Wstrzymuję się

□

Liczba akcji:__________

Liczba
akcji:__________

□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:__________

Liczba akcji:__________

Według uznania
pełnomocnika

□ Dalsze/inne instrukcje:
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Punkt 6b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)
□ Za

□ Przeciw

□ Wstrzymuję się

□

Liczba akcji:__________

Liczba
akcji:__________

□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:__________

Liczba akcji:__________

Według uznania
pełnomocnika

□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów
zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)
□ Za

□ Przeciw

□ Wstrzymuję się

□

Liczba akcji:__________

Liczba
akcji:__________

□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:__________

Liczba akcji:__________

Według uznania
pełnomocnika

□ Dalsze/inne instrukcje:
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PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana [_________________].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
obejmujący:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego
zdolności do podejmowania uchwał,
4. Sporządzenie listy obecności,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela
serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa
poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji
akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
(rynek NewConnect);
b. upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
c. poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na
okaziciela serii H w drodze oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy
prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji
akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek
NewConnect)

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 §
7 ustawy - Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala,
co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty
2.100.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych i 00/100) do kwoty nie niższej niż
2.100.000,50 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych i 50/100) oraz nie wyższej niż
2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych i 00/100) tj. o kwotę nie niższą niż
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0,50 zł (słownie: zero złotych i 50/100) i nie wyższą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych i
00/100) - w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.000.000 (słownie:
miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o numerach od 1 do 1.000.000, o wartości
nominalnej 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
§2
1. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – w ramach oferty publicznej w rozumieniu odnośnych
przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).
2. Na podstawie art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie, oferta publiczna prowadzona na podstawie niniejszej
Uchwały nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod
warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego przez Spółkę.
§2
1. Wszystkie akcje serii H Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
2. Wkłady na pokrycie akcji serii H wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki
§3
Akcje serii H Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony
będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku, na takich samych zasadach
jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii H zostaną zapisane na rachunkach
papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii H będą po raz pierwszy
uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1
stycznia 2016 roku.
§4
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu
Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii H oraz wskazującą zasady
ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii H. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia
prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§5
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej Uchwale,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że § 3
ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.100.000,50 zł (dwa miliony sto tysięcy
złotych i 50/100) oraz nie więcej niż 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych i
00/100) i dzieli się na:
a)
200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do
200.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
b)
400.00 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do
400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
c)
400.00 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do
400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
d)
200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do
200.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
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e)
2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do
2.000.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
f)
1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000
o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
g) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii
H o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda
akcja.”
§6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii H Spółki oraz o
ubieganiu się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect,
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§7

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą publiczną
Akcji Serii H, w szczególności do:
(a) określenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów
przyjmowania zapisów na Akcje Serii H,
(b) ustalenia zasad dystrybucji i przydziału Akcji Serii H, w szczególności ewentualnego
dokonania podziału emisji Akcji Serii H na transze, określenia warunków składania zapisów
na Akcje Serii H, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na Akcje Serii H
w ramach poszczególnych transz, określenia zasad ich przydziału w ramach poszczególnych
transz, dokonywania przesunięć Akcji Serii H pomiędzy transzami w zakresie, w jakim uzna
za stosowne,
(c) oznaczenia przedziału ceny emisyjnej Akcji Serii H albo ceny maksymalnej Akcji Serii H
oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii H, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii
H zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu wśród
inwestorów,
(d) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji oraz oferty Akcji Serii H, o ile
Zarząd uzna to za niezbędne,
(e) określenia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, ostatecznej sumy, o
jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może
być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia,
określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały,
(f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści
art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
(g) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację
Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych,
(h) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii H oraz praw do
Akcji Serii H,
(i) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii H
oraz praw do Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji
o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii H albo o jej zawieszeniu w
każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie od przeprowadzenia ww. oferty albo jej
zawieszenie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów będzie mogło nastąpić tylko z ważnych
powodów.
§ 10
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
§1
Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany
Statutu wprowadzone na mocy niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
§1
Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z
dnia 3 listopada 2016 r. postanawia, że koszty tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie
Spółka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
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