PROJEKTY UCHWAŁ:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 7 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A., Walne
Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [...].
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 7 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje:
Porządek obrad NWZ przewiduje:
1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie i nadanie nowego brzmienia
§ 9A) przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego
obrotu.
7. Zamknięcie NWZ.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN S.A. z dnia 7 września 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki (uchylenie i nadanie nowego brzmienia § 9A) przez udzielenie
Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji Spółki
wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 21 ust. 1 pkt (e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. mając na uwadze
umożliwienie Zarządowi Spółki realizowania polityki inwestycyjnej przy wykorzystaniu instrumentu
finansowego w postaci akcji Spółki, postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 9A Statutu Spółki i
nadaje mu następujące nowe brzmienie:
§1
§ 9A Statutu Spółki
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie
wyższą niż 4.000.000 złotych (cztery miliony złotych) poprzez emisję do 4.000.000 (cztery

miliony) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (kapitał
docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania
nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej, wygasa w dniu 31 sierpnia
2020 r.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w wykonaniu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, zastępuje
uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności
wymaga formy aktu notarialnego.
4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w
§ 9A ust. 1 Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku
kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady
Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej w głosowaniu jawnym
bezwzględną większością głosów.
6. Z upoważnienia określonego w § 9A ust. 1 Zarząd może skorzystać w drodze dokonania
jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji
akcji Spółki w granicach określonych w § 9A ust. 1 Statutu Spółki, a w szczególności:
a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
b) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
c) ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
f)

podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz
ustali miejsca i terminy zapisów na akcje,

g) podpisze umowy zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie
subskrypcji akcji, a zwłaszcza umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.
8. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy
prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego
podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia
kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.
§2
Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do
dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest
ułatwienie Spółce realizacji projektów akwizycyjnych, w których akcje Spółki stanowić mają istotny

element finansowania; przeprowadzenie pełnej procedury związanej ze zwoływaniem Walnych
Zgromadzeń oraz rejestracją zmian statutowych powodowałoby istotne wydłużenie procesu
rozliczenia planowanych akwizycji; rozliczanie akwizycji przy wykorzystaniu instrumentu jakim są
akcje Spółki pozwoli Zarządowi Spółki na ustalenie optymalnych, a zarazem korzystnych dla Spółki,
warunków inwestycji; możliwość zaoferowania akcji Spółki w procesie akwizycji da tym samym
Zarządowi Spółki możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach
ekonomiczno-gospodarczych. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji
do aktualnych warunków negocjacyjnych i potrzeb Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla
umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony praw
dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej
na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie szczegółowych warunków
poszczególnych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności ustalenie liczby
emitowanych akcji i ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji.
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą
powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości
lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił
następującą opinię w tym zakresie, którą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela:
„Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego jest
konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki
przez wybranych inwestorów w trakcie realizacji procesów akwizycyjnych stanowi uzupełnienie
kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego poszerzania działalności Spółki. Wyłączenie
prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z finansowaniem
projektów akwizycyjnych. Takie działania wpisują się w strategię Spółki zakładającą zarówno
rozwój organiczny jak i poprzez akwizycje, a w konsekwencji przyczynią się do umocnienia pozycji
konkurencyjnej Spółki.
Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd
zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie szczegółowych
warunków poszczególnych emisji akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności ustalenie
liczby emitowanych akcji i ceny emisyjnej akcji poszczególnych emisji. Ustalając cenę emisyjną
akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki każdorazowo będzie
kierował się poziomem oraz średnią notowań akcji Spółki na GPW, jak również warunkami
rozliczeń w procesie akwizycji.
Z powyższych względów wyłączenie w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest
sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy”.
§4
1. Na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636.) niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczeniu akcji

wyemitowanych zgodnie z § 9 A Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego
w granicach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Niniejszym upoważnia się i zobowiązuje jednocześnie Zarząd Spółki do:
a) podjęcia wszelkich działań i czynności celem dopuszczenia i wprowadzenia akcji
wyemitowanych na podstawie § 9A Statutu Spółki w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do (i) składania
odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
(ii) składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację
akcji, o której to umowie mowa w art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636), w celu ich dematerializacji.

