Załącznik do RB nr 24/2014 Spółki Próchnik S.A.
1) Proponowana treść uchwały.
Uchwała Nr [***]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Próchnik” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łodzi
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej
„Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut
Spółki w ten sposób że:
1) § 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3.Prezes Zarządu może zostać powołany oraz odwołany (niezależnie od tego, w
jakim trybie został powołany) w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez
jednego lub kilku działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki:
(a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL: 70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką –
Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c) Kortowo Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 448744), (d) Rage Age
International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy:
318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS:
19468), (f) Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z
siedzibą w Warszawie (RFI 386), o ile w chwili składania takiego oświadczenia,
składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą)
bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co najmniej 25% całego kapitału
zakładowego Spółki.
Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one
własność podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych). Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać
dołączone dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez składającego je
akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub
pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji,
stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.
Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu w trybie określonym w
niniejszym ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze
wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu
akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość
wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty
2) § 17 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, może zostać powołanych i
odwołanych w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku
działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała
Bauera (nr PESEL: 70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL:
74012700627), (c) Kortowo Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (nr KRS: 448744), (d) Rage Age International Holding Limited z siedzibą
w Nikozji, republika Cypru (nr rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę
Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 19468), (f) Progress Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (RFI 386), o ile w
chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze)
posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co najmniej
25 % całego kapitału zakładowego Spółki. W treści oświadczenia, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) może powierzyć
powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie określonym w niniejszym ustępie,
mogą zostać odwołani wyłącznie w tym samym trybie. Jeżeli będzie to konieczne dla
umożliwienia powołania członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w
niniejszym ustępie, oświadczenie o jego powołaniu może obejmować jednoczesne
odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego w innym trybie.
Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one
własność podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych).
Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty
potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub
akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania
przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25%
całego kapitału zakładowego Spółki.
Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz do
powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady w trybie określonym w niniejszym
ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze
wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu
akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość
wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.”
§ 2.
Uchwałą wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu są skuteczne od chwili
rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.
2) Dotychczasowe i proponowane brzmienie postanowień Statutu.
- dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 3 Statutu:
„3.Prezes Zarządu może zostać powołany oraz odwołany (niezależnie od tego, w jakim trybie
został powołany) w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku
działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała Bauera (nr
PESEL: 70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c)
Kortowo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS:
448744), (d) Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru
(nr rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr
KRS: 19468), o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub
akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co
najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.
Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność
podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Do
oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające
fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też
fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy)
akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.

Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu w trybie określonym w niniejszym
ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych
wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez
jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez
inne podmioty.
- proponowane brzmienie § 14 ust. 3 Statutu z zaznaczonym zakresem zmiany:
§ 14 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3.Prezes Zarządu może zostać powołany oraz odwołany (niezależnie od tego, w jakim trybie
został powołany) w drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku
działających łącznie, spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała Bauera (nr
PESEL: 70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c)
Kortowo Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS:
448744), (d) Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru
(nr rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr
KRS: 19468), (f) Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z
siedzibą w Warszawie (RFI 386), o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający
je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio
akcje, stanowiące co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.
Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność
podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Do
oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające
fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji Spółki, jak też
fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub akcjonariuszy)
akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.
Prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu w trybie określonym w niniejszym
ustępie, ma charakter uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych
wyżej akcjonariuszy; brak posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez
jeden z tych podmiotów, nie wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez
inne podmioty.
- dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, może zostać powołanych i odwołanych w
drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku działających łącznie,
spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL:
70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c) Kortowo
Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 448744), (d)
Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr
rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS:
19468), o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający je akcjonariusz (lub
akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio akcje, stanowiące co
najmniej 25 % całego kapitału zakładowego Spółki. W treści oświadczenia, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, składający je akcjonariusz (lub akcjonariusze) może powierzyć
powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie określonym w niniejszym ustępie, mogą
zostać odwołani wyłącznie w tym samym trybie. Jeżeli będzie to konieczne dla umożliwienia
powołania członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie,
oświadczenie o jego powołaniu może obejmować jednoczesne odwołanie członka Rady
Nadzorczej powołanego w innym trybie.
Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność
podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty
potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji
Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub
akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.
Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz do powierzenia
funkcji Przewodniczącego Rady w trybie określonym w niniejszym ustępie, ma charakter
uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak
posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie
wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.
- proponowane brzmienie § 17 ust. 3 Statutu Spółki z zaznaczonym zakresem zmiany:
„3. Do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, może zostać powołanych i odwołanych w
drodze pisemnego oświadczenia, złożonego przez jednego lub kilku działających łącznie,
spośród następujących akcjonariuszy Spółki: (a) Pana Rafała Bauera (nr PESEL:
70103001677), (b) Panią Karolinę Mościcką – Bauer (nr PESEL: 74012700627), (c) Kortowo
Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 448744), (d)
Rage Age International Holding Limited z siedzibą w Nikozji, republika Cypru (nr
rejestrowy: 318851), (e) Black Lion Fund Spółkę Akcyjna z siedzibą w Warszawie (nr KRS:
19468), (f) Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z
siedzibą w Warszawie (RFI 386), o ile w chwili składania takiego oświadczenia, składający
je akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadać będzie (lub będą) bezpośrednio lub pośrednio
akcje, stanowiące co najmniej 25 % całego kapitału zakładowego Spółki. W treści
oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, składający je akcjonariusz (lub
akcjonariusze) może powierzyć powoływanej osobie funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej powołani w trybie określonym w niniejszym ustępie, mogą
zostać odwołani wyłącznie w tym samym trybie. Jeżeli będzie to konieczne dla umożliwienia
powołania członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie,
oświadczenie o jego powołaniu może obejmować jednoczesne odwołanie członka Rady
Nadzorczej powołanego w innym trybie.
Przez pośrednie posiadanie akcji rozumieć należy sytuację, w której stanowią one własność
podmiotu zależnego od akcjonariusza składającego oświadczenie (w rozumieniu ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
Do oświadczenia, o którym mowa powyżej, winny zostać dołączone dokumenty
potwierdzające fakt posiadania przez składającego je akcjonariusza (lub akcjonariuszy) akcji
Spółki, jak też fakt bezpośredniego lub pośredniego posiadania przez tego akcjonariusza (lub
akcjonariuszy) akcji, stanowiących co najmniej 25% całego kapitału zakładowego Spółki.
Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz do powierzenia
funkcji Przewodniczącego Rady w trybie określonym w niniejszym ustępie, ma charakter
uprawnienia osobistego przysługującego każdemu ze wskazanych wyżej akcjonariuszy; brak
posiadania w danym czasie statusu akcjonariusza Spółki przez jeden z tych podmiotów, nie
wpływa na możliwość wykonywania tego uprawnienia przez inne podmioty.

