
Raport bieżący nr 42/2019  

 

Uchwały podjęte na NWZ Emitenta w dniu 25 września 2019 roku  
 

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki w dniu 28 maja 2019 roku.  

Nadzwyczajne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale 

zakładowym i oddano 4.972.757 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.972.757. Głosów 

przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było.  

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie było 

uchwał, które zostały podane pod głosowanie i nie zostały podjęte, nie został zgłoszony do protokołu 

sprzeciw do żadnej z uchwał.  

Na Przewodniczącego NWZ wybrano prof. Andrzeja Dorosza. Podczas głosowania oddano ważne 

głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale zakładowym i oddano 4.972.757 ważnych 

głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.972.757. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących 

się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

Uchwały podjęte przez NWZ Indykpol SA w dniu 25 września 2019 r. w załączeniu. 

 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. w dniu 25 września 

2019 r.  

 

UCHWAŁA PORZĄDKOWA 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

§1 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Dorosza. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale 

zakładowym i oddano 4.972.757 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.972.757. Głosów 

przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym.  



UCHWAŁA PORZĄDKOWA 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: 

1. Tomasza Semenowicza, 

2. Wojciecha Marchlewskiego, 

3. Artura Łopusszko. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale 

zakładowym i oddano 4.972.757 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.972.757. Głosów 

przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu 

tajnym. 

UCHWAŁA PORZĄDKOWA 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki 

INDYKPOL S.A., zamieszczonym na stronie internetowej Spółki. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale 

zakładowym i oddano 4.972.757 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.972.757. Głosów 

przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym.  

 



Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), 

działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17  

ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Artura 

Łopuszko. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale 

zakładowym i oddano 4.972.757 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.567.843. Głosów 

przeciw uchwale oddano 7.614. Głosów wstrzymujących się było 397.300. Uchwała została podjęta w 

głosowaniu tajnym.  

 

Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

w sprawie: umorzenia akcji Spółki 

§ 1 

1. Na podstawie art. 359 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu Spółki, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) 

umarza 445.000 (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, 

o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.225.000,00 

(słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych (dalej: „Akcje”), oznaczonych 

kodem papierów wartościowych ISIN: PLINDYKP00013.  

2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Pekao Investment 

Banking S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie zgody akcjonariuszy udzielonej w uchwale nr 

8/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019 r. oraz w efekcie 

rozliczenia transakcji nabycia: 

a. 365.000 Akcji Spółki z dnia 4 lipca 2019 r. w wyniku ogłoszonego 10 czerwca 2019 r. 

zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki oraz  

b. 80.000 Akcji Spółki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w wyniku ogłoszonego 14 sierpnia 2019 r. 

zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki. 

3.  Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia Akcji, nastąpi w drodze zmiany 

Statutu Spółki, bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych 



(dotyczących tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy – 

posiadaczy Akcji, w łącznej wysokości 26.620.000,00 (słownie: dwudziestu sześciu milionów 

sześciuset dwudziestu tysięcy) złotych, zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 

Kodeksu spółek handlowych, mogła być przeznaczona do podziału, t.j. z kapitału rezerwowego 

utworzonego na potrzeby programu nabywania akcji Spółki w celu ich umorzenia, utworzonego 

uchwałą nr 9/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2019 r. dotyczącą 

podziału zysku za 2018 r.  

4. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu Spółki nastąpi na podstawie 

odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilę jej podjęcia, przy czym umorzenie Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 

§4 Kodeksu spółek handlowych z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z 

chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale 

zakładowym i oddano 4.972.757  ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.965.143. Głosów 

przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 7.614. Uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym.  

 

Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji Spółki i 

zmiany statutu Spółki 

§ 1 

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INDYKPOL S.A. z 

siedzibą w Olsztynie („Spółka”) uchwały nr  5 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, na 

podstawie art. 360 §1, art. 430 §1 i art. 455 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ust. 1 

statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 

2.225.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) złotych, tj. z kwoty 

15.622.500,00 (słownie: piętnaście milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset 00/100) 

złotych do kwoty 13.397.500,00 (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset 00/100) złotych. 

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 445.000 (słownie: czterystu 

czterdzieści pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 5,00 (pięć) 

złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 2.225.000,00 (słownie: dwa miliony dwieście 

dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) złotych, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: 

PLINDYKP00013. 

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez niniejsze 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 w przedmiocie umorzenia akcji Spółki, tj. 

dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w 



wyniku umorzenia 445.000 (słownie: czterystu czterdzieści pięciu tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela Spółki serii AA i BB. 

§ 2 

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia zmienić art. 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

„Kapitał zakładowy wynosi 13.397.500,00 (trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 

pięćset) złotych i dzieli się na 2.679.500 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) 

akcji o wartości nominalnej po 5,00 (pięć) złotych każda, w tym 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy 

tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych seria AA oraz 1.786.125 (jeden milion siedemset 

osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć ) akcji na okaziciela serii AA i BB”  

§ 3 

W związku z dokonywanymi wcześniej zmianami akcji imiennych serii AA na akcje na okaziciela 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 9 ust. 1 statutu Spółki w ten sposób, że 

otrzymuje on brzmienie: 

„Akcje założycielskie serii AA w liczbie 893.375 (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

siedemdziesiąt pięć) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, które na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają prawo do 5 głosów przypadających na każdą akcję.” 

§ 4 

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany Statutu Spółki 

przyjętej niniejszą uchwałą. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki 

nastąpi z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale 

zakładowym i oddano 4.972.757  ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.965.143. Głosów 

przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 7.614. Uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym.  

 

 

UCHWAŁA PORZĄDKOWA 

Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki 



Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia 

jednolitego tekstu statutu Spółki. 

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1.399.257 akcji, które stanowią 44,78% w kapitale 

zakładowym i oddano 4.972.757 ważnych głosów. Za uchwałą oddano głosów 4.972.757. Głosów 

przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała została podjęta w głosowaniu 

jawnym.  

 


