
 
 

 

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Capital Partners S.A. 

zwołanego na dzień 11 lipca 2018 r. 

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być 

przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 11 lipca 2018 r. 

 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2018 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

……………………………… 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2018 roku 

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji 

skrutacyjnej. 

6. Powołanie komisji skrutacyjnej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7.1 

Statutu Spółki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki. 

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
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Uchwała nr 3  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2018 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji 

skrutacyjnej. 

Uchwała nr 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2018 roku 

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej …………………………….. 

Uchwała nr 5  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2018 roku 

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 

Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.7 i 7.9 Statutu Spółki uchwala co następuje: 

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza w drodze umorzenia dobrowolnego 4.500.000 akcji na 

okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda  (dalej „Akcje”) nabytych w celu 

umorzenia w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners 

S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 47.025.000,00 zł. 

2. Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§ 7.7 i 7.9 Statutu Spółki. W związku z tym, że Spółka umarza akcje własne nie przysługuje jej 

jako akcjonariuszowi wynagrodzenie z tytułu umorzenia. Umorzenie zostanie dokonane zgodnie 

z art. 360 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z umorzeniem Akcji zostanie obniżony 

kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.500.000,00 zł. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez 

umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek 

handlowych. 

3. Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych, utworzony na 

podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 

kwietnia 2018 r. Kwota 93.570,00 zł pozostała po wypłacie wynagrodzenia za na nabycie akcji 

wskazanych w pkt 1, powiększonego o koszty nabycia, zostaje przekazana na kapitał zapasowy. 

4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. 

5. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji 

własnych, dokonanym na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. Celem nabycia akcji określonym w powołanej 

uchwale było ich umorzenie, a niniejsza uchwała służy realizacji tego celu. 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr 6  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2018 roku 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7.1 Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. art. 430 § 1 i 

455 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital 

Partners S.A. z dnia 11 lipca 2018 r., w sprawie umorzenia 4.500.000 akcji własnych Capital 

Partners S.A. obniża się kapitał zakładowy spółki Capital Partners S.A. o kwotę 4.500.000,00 zł 

(cztery miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 21.500.000,00 zł (dwadzieścia jeden 

milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 17.000.000,00 zł (siedemnaście milionów złotych). 

2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. następuje przez umorzenie 

4.500.000 akcji własnych Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. 

3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, 

przeprowadzonego w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital 

Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. 

4. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego 

następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. 

5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. jest dostosowanie 

wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Capital Partners 

S.A. pozostałych po umorzeniu 4.500.000 akcji własnych Capital Partners S.A., zgodnie z 

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 11 

lipca 2018 r. 

6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać 

zmiany § 7.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi  17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) złotych i 

dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: -------------------------------- 

a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, --------------------------------------------------------------- 

b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, ------------------------------------------------------------ 

c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, ------------------------------------------------------------- 

d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, -------------------------------------------------------------- 

e. 4.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. ------------------------------------------------------------- 

f. (skreślony)” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie do zmiany § 7.1 

Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7.1 Statutu Spółki jest 

podejmowana w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego zmienionego w związku z 
umorzeniem akcji oraz treści Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. 

Zmiany te są wynikiem realizacji skupu akcji własnych przeprowadzonego w wykonaniu Uchwały 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz 

umorzenia nabytych w tym celu akcji. 



Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Capital Partners 

 zwołanego na dzień 11 lipca 2018 r. 

Strona 4 z 4 

Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 lipca 2018 roku 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia 

tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany uchwalone na niniejszym Walnym 

Zgromadzeniu. 


