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Spółki Robinson Europe S.Ą zsiedżbąw Bie|sku-Białej niniejsa7n informuje o al.lołaniu
dz,rlyczajnegoWatnego ZgromadzeniaAkcjonariusrySpÓłki na dźeń20 grudnia 2011 r'nagodz'12'30.
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porządek obrad przedstawia się następująco:
Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
\Ąłbór Przewodniczącego WaInego Zgromadzenia'
Stwierdzenie prawidłowościa,.lołania Zwyczajnego WaInego Zgromadzenia i jego zdo|ności do
odejmowania uchwał.
Prryjęcie porządku obrad
Podjęcie Uchwaływ sprawie uchylenia tajnościgłosowania prrywyborze Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie Uchwaływ sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie Uchwaływ sprawie odwotania cżonka Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwałyW sprawie powołania nowego cfonka Rady Nad.zorczej.
Podjęcie uchwałyWprzedmiocie uchylenia uchwałynr4Wa|nego Zgromadzenia zdnia 31 sierpnia 2011r.
Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych
pobóru akcji serii C i serii D oraz podjęcie Uchwaływ sprawie widełkowego podwyŹszenia
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zakładowego Spółki do kwoĘ nie niiszej niŻ1 .35o.342,00 PLN i nie wyzszej niż 1.600.342'00 PLN
emisję 112.842akcji na okaŻcie|a serii C oraznie mniej niż50.000 iniewięcej niż300.000 akcji na
aźcie|aserii D o wańości nominaInej 1,oo PLN zwyłączeniern prawa poboru dotychczasowych akcjonariusry
uwagi na Ważnyinteres SpÓłki i upoważnieniem Zarządu do usta|enia cenyemislnej akcji serii D orazzmiany
6 Statutu Soółki.
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Podjęcie Uchwaływ sprawie wyrażenia zgodyna ubieganie się o wprowadzenie do obrotu W
temie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wańościowph S.A w Warszawie akcji
itowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D orazdematerializacji akcji serii C i serii D
Podjęcie Uchwaływ sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do usta|enia tekstu jednolitego statutu Spółkj'
Podjęcie uchwalyW przedmiocie wyrażenia zgodyna udże|enie przezcdonków Zarządu poręczenia
s|owego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPs S.A, w związku z przedłużeniemIinii kredytowej
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Wolne wnioski i dyskusja.
Zamknięcie obrad Wa|nego Zgromadzenia'
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FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ROBINSON EUROPE S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEē 20 GRUDNIA 2011 R.
Dane Akcjonariusza:
Imi i nazwisko/Firma
……………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba
……………………………………………………………………
PESEL / KRS
……………………………………………………………………
Ilo akcji
……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika:
Imi i nazwisko
……………………………………………………………………
Adres zamieszkania
……………………………………………………………………
PESEL
……………………………………………………………………
nr dowodu tosamoci
……………………………………………………………………

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Robinson Europe S.A.
zwołanym na dzieĔ 20 grudnia 2011 r.
OBJAĝNIENIA
Akcjonariusze proszeni s o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W
przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane naley przekreli.
W przypadku uzupełnienia rubryki „Tre instrukcji” akcjonariusze proszeni s o szczegółowe
okrelenie w tej rubryce instrukcji dotyczcej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, równie
na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku
zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadajcych poszczególnym punktom obrad projektów
uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzj o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji
akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik
ma głosowa „za”, „przeciw” lub „wstrzyma si od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji
uznaje si, e pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji
posiadanych przez Akcjonariusza.
W adnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczy bdzie instrukcja co do odmiennego
głosowania z posiadanych akcji nie moe przekroczy liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i
zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwag, e treci projektów uchwał załczone do niniejszego formularza mog róni si od
treci uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu
uniknicia wtpliwoci co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy
okrelenie w rubryce „Tre instrukcji” sposobu postpowania pełnomocnika w powyszej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działajc na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia
…………………………………………..

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.

Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: przyjĊcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje
nastpujcym brzmieniu:

zaproponowany porzdek

obrad

w

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczcego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowoci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnoci do
podejmowania uchwał.
4. Przyjcie porzdku obrad.
5. Podjcie Uchwały w sprawie uchylenia tajnoci głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. Podjcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31
sierpnia 2011r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarzdu uzasadniajcej powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjcie Uchwały w
sprawie widełkowego podwyszenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niszej ni
1.350.342,00 PLN i nie wyszej ni 1.600.342,00 PLN poprzez emisj 112.842 akcji na okaziciela
serii C oraz nie mniej ni 50.000 i nie wicej ni 300.000 akcji na okaziciela serii D o wartoci
nominalnej 1,00 PLN z wyłczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na
wany interes Spółki i upowanieniem Zarzdu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz
zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. Podjcie Uchwały w sprawie wyraenia zgody na ubieganie si o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełd Papierów
Wartociowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz
dematerializacji akcji serii C i serii D
12. Podjcie Uchwały w sprawie upowanienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
13. Podjcie uchwały w przedmiocie wyraenia zgody na udzielenie przez członków Zarzdu
porczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w zwizku z
przedłueniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknicie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: uchylenia tajnoĞci głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działajc na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych –Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
uchyla tajno głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
wybiera Komisj Skrutacyjn w składzie:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
4. …………………..
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej
Działajc na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, postanawia odwoła z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Roberta
Jarug.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie : powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
Działajc na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, postanawia powoła na funkcj członka Rady Nadzorczej Pana …
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 31 sierpnia 2011r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchyla w całoci uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31
sierpnia 2011r., numer 4, w sprawie podwyszenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu
Spółki, której tre zawarta została w protokole sporzdzonym przez notariusza Tomasza
Janika z Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie Spółki Cywilnej notariuszy: Dariusza
Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika – w Bielsku-Białej,
Repertorium A Nr 8133/2011.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w zwizku z art. 310 § 2 i Kodeksu
spółek handlowych, a take na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek
handlowych i § 31 ust. 1 pkt 5 i pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia co nastpuje:
§ 1.
1. Podwysza si kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (milion sto
osiemdziesit siedem tysicy piset złotych, 00/100) do kwoty nie niszej ni
1.350.342,00 PLN (milion trzysta pidziesit tysicy trzysta czterdzieci dwa złote,
00/100) i nie wyszej ni 1.600.342,00 PLN (milion szeset tysicy trzysta czterdzieci
dwa złote, 00/100) to jest o kwot nie nisz ni 162.842,00 PLN (sto szedziesit dwa
tysice osiemset czterdzieci dwa złote, 00/100) i nie wysz ni 412.842,00 PLN
(czterysta dwanacie tysicy osiemset czterdzieci dwa złote, 00/100) poprzez emisj
112.842 (sto dwanacie tysicy osiemset czterdzieci dwa) akcji na okaziciela serii C o
wartoci nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) kada akcja oznaczonych numerami w serii
od 000001 do 112842 oraz nie mniej ni 50.000 (pidziesit tysicy) i nie wicej ni
300.000 (trzysta tysicy) akcji na okaziciela serii D o wartoci nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) kada akcja oznaczonych numerami w serii od 000001 do maksymalnie
300000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 5,50 PLN (słownie: pi złotych 50/100).
3. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarzd Spółki.
4. Akcje serii C bd mogły zosta objte wyłcznie w zamian za wkład niepieniny.
5. Akcje serii D bd mogły zosta objte wyłcznie w zamian za wkład pieniny.
6. Akcje serii C i serii D bd uczestniczy w dywidendzie za dany rok obrotowy na
nastpujcych warunkach:
a) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostan wydane do dnia dywidendy, o którym
mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych włcznie, akcje te uczestnicz w
zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzajcego bezporednio rok, w
którym doszło do ich wydania,
b) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostan wydane po dniu dywidendy, o którym
mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych, do koca roku obrotowego - akcje
uczestnicz w zysku poczwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym
zostały wydane.
7. Akcje serii C i serii D wyemitowane zostan w ramach subskrypcji prywatnej z
wyłczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na wany interes
spółki. Pozwoli to zwikszy w sposób znaczny majtek Spółki i przez przejcie, w
zamian za akcje serii C, przedsibiorstwa subskrybenta poszerzy asortyment
produkowanych w Spółce wyrobów, a przez objcie akcji serii D przez nowych
akcjonariuszy w zamian za wkłady pienine pozwoli pozyska dla Spółki niezbdne dla
jej rozwoju rodki finansowe. Stosownie do art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych
Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynce z pisemnej opinii Zarzdu na temat

wyłczenia prawa poboru, jak równie akceptuje w pełni cel emisji nowych akcji serii C i
serii D.
8. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do
spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Mikiewicz Spółka jawna z siedzib w
Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsibiorców Krajowego Rejestru
Sdowego, prowadzonego przez Sd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem 0000397922.
9. Przedmiotem wkładu niepieninego, wniesionego do Spółki, w zamian za akcje serii C,
bdzie przedsibiorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Mikiewicz
Spółka jawna z siedzib w Bielsku-Białej, wycenione na 620.631,00 PLN (szeset
dwadziecia tysicy szeset trzydzieci jeden złotych, 00/100).
10. Warto wkładu niepieninego, o którym mowa w pkt 8 niniejszej uchwały oszacowana
została na podstawie przyjtej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów
pieninych na kwot 620.631,00 PLN (szeset dwadziecia tysicy szeset
trzydzieci jeden złotych, 00/100).
11. W skład zorganizowanej czci przedsibiorstwa, bdcego przedmiotem wkładu,
wchodz przede wszystkim: zasoby magazynowe o łcznej redniej wartoci 534 tys.
PLN, nalenoci w łcznej redniej kwocie 122 tys. PLN, przedpłaty w łcznej redniej
kwocie 150 tys. PLN, rodki pienine w łcznej redniej kwocie 9 tys. PLN.
12. Rónic midzy wartoci składników majtku wymienionych w pkt 11 powyej, a
wartoci obejmowanych przez Spółk PROLL Przemysław Olma, Paweł Mikiewicz
Spółka jawna akcji stanowi kwota zobowiza Spółki na łczn kwot 195 tys. PLN, do
których ROBINSON EUROPE S.A. przystpi po dokonaniu aportu.
13. Pisemne przyjcie oferty o objciu akcji serii C i podpisanie umowy o objciu tych akcji w
ramach subskrypcji prywatnej winny nastpi do dnia 31 marca 2011r.
14. Pisemne przyjcie oferty o objciu akcji serii D i podpisanie umowy o objciu tych akcji w
ramach subskrypcji prywatnej winny nastpi do dnia 31 marca 2011r.
15. Walne Zgromadzenie upowania Zarzd Spółki do skierowania pisemnych ofert o
objciu akcji serii D do osób wybranych przez Zarzd.
§ 2.
W zwizku z podwyszeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje si zmiany Statutu
Spółki w ten sposób, e § 6 otrzymuje nastpujce brzmienie:
„§ 6
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niĪ 1.350.342,00 PLN (milion trzysta piĊüdziesiąt tysiĊcy
trzysta czterdzieĞci dwa złote, 00/100) i nie wiĊcej niĪ 1.600.342,00 PLN (milion szeĞüset
tysiĊcy trzysta czterdzieĞci dwa złote, 00/100) i dzieli siĊ na:
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartoĞci nominalnej
1,00 zł (jeden złoty) kaĪda,
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysiĊcy piĊüset) akcji na okaziciela serii „B” o
wartoĞci nominalnej 1,00 (jeden złoty) kaĪda,
- 112.842 (sto dwanaĞcie tysiĊcy osiemset czterdzieĞci dwie) akcje na okaziciela serii
„C” o wartoĞci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaĪda akcja,
- nie mniej niĪ 50.000 (piĊüdziesiąt tysiĊcy) i nie wiĊcej niĪ 300.000 (trzysta tysiĊcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartoĞci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaĪda
akcja.”

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: wyraĪenia zgody na ubieganie siĊ o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GiełdĊ Papierów
WartoĞciowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i
serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
Z uwagi na plany Spółki zwizane z upublicznieniem akcji serii C i serii D w ramach
Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartociowych S.A. w Warszawie,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co nastpuje:
§ 1.
Wyraa si zgod na:
1) Ubieganie si o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do publicznego
obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego
przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie (GPW).
2) Złoenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartociowych S.A. (KDPW) w Warszawie.
§ 2.
Upowania si Zarzd Spółki do:
1) Podjcia wszelkich czynnoci prawnych i faktycznych w szczególnoci
organizacyjnych, które bd niezbdne do wprowadzenia akcji Spółki serii C i serii D
do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”,
prowadzonego przez GPW.
2) Złoenia akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW.
3) Podjcia wszelkich czynnoci prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych,
majcych na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i serii D w tym w
szczególnoci do zawarcia z KDPW umów, dotyczcych rejestracji w depozycie,
prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C i serii D.

Uchwała w chodzi w ycie z dniem jej podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: upowaĪnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia co nastpuje:
UpowaĪnia siĊ RadĊ Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze
zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 8 (podjĊtej w dniu dzisiejszym), a takĪe w
związku z dookreĞleniem kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd, w związku z
widełkowym podniesieniem tego kapitału.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi
sprzeciw z prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................…………………………
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały
nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

UCHWAŁA nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: wyraĪenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu Spółki porĊczenia
wekslowego na zabezpieczenie kredytu Spółki w Banku BPS S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych
wyraa zgod na udzielenie porczenia spłaty kredytu zacignitego przez Spółk w Banku
BPS S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 padziernika 2009r. wraz z
póniejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 2 z dnia 23.09.2011r., przez akcjonariuszy Spółki:
1) Starko Janusz,
2) Busz Paweł,
3) Pszczoła Sławomir,
bdcych jednoczenie Członkami jej Zarzdu.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Głosowanie:
; Za …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Przeciw …………………………………………………………… (ilo głosów)
; Wstrzymuj si …………………………………………………………… (ilo głosów)
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz moe poniej wyrazi sprzeciw z
prob o wpisanie do protokołu.
Tre sprzeciwu*:
………………………………………………………...................................……………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………….
Instrukcje dotyczce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjcia Uchwały nr 1.
Tre instrukcji*:
…………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………

………………………………
(podpis Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreli

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.

Zarząd Spółki Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej
do Rejestru PrzedsiĊbiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej:
„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek
Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieĔ 20
grudnia 2011 r. na godz. 12.30.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”)
odbĊdzie siĊ o godz. 12.30 w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS
Investment S.A.), z nastĊpującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowoĞci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolnoĞci do podejmowania uchwał.
4. PrzyjĊcie porządku obrad.
5. PodjĊcie Uchwały w sprawie uchylenia tajnoĞci głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej.
6. PodjĊcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. PodjĊcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. PodjĊcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. PodjĊcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia
31 sierpnia 2011r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjĊcie
Uchwały w sprawie widełkowego podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty
nie niĪszej niĪ 1.350.342,00 PLN i nie wyĪszej niĪ 1.600.342,00 PLN poprzez emisjĊ
112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niĪ 50.000 i nie wiĊcej niĪ 300.000 akcji
na okaziciela serii D o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na waĪny interes Spółki i upowaĪnieniem
Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. PodjĊcie Uchwały w sprawie wyraĪenia zgody na ubieganie siĊ o wprowadzenie do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GiełdĊ
Papierów WartoĞciowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji
serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
12. PodjĊcie Uchwały w sprawie upowaĪnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
13. PodjĊcie uchwały w przedmiocie wyraĪenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu
porĊczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z
przedłuĪeniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. ZamkniĊcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:
„Kapitał zakładowy wynosi 1.187.500 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysiĊcy
piĊüset) złotych i dzieli siĊ na:
- 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji imiennych serii „A'' o wartoĞci nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) kaĪda,
-187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysiĊcy piĊüset) akcji na okaziciela serii ,,B'' o wartoĞci
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)kaĪda”.
2. Proponowane brzmienie § 6 Statutu:
„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niĪ 1.350.342,00 PLN (milion trzysta piĊüdziesiąt tysiĊcy
trzysta czterdzieĞci dwa złote, 00/100) i nie wiĊcej niĪ 1.600.342,00 PLN (milion szeĞüset
tysiĊcy trzysta czterdzieĞci dwa złote, 00/100) i dzieli siĊ na:
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartoĞci nominalnej
1,00 zł (jeden złoty) kaĪda,
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysiĊcy piĊüset) akcji na okaziciela serii „B” o
wartoĞci nominalnej 1,00 (jeden złoty) kaĪda,
- 112.842 (sto dwanaĞcie tysiĊcy osiemset czterdzieĞci dwie) akcje na okaziciela serii
„C” o wartoĞci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaĪda akcja,
- nie mniej niĪ 50.000 (piĊüdziesiąt tysiĊcy) i nie wiĊcej niĪ 300.000 (trzysta tysiĊcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartoĞci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaĪda
akcja.”
PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyü tylko osoby bĊdące akcjonariuszami Spółki w
dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej:
„DzieĔ Rejestracji”). DzieĔ Rejestracji jest jednolity dla wszystkich rodzajów akcji.
DzieĔ Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 4 grudnia
2011 r.
Uprawnieni ze zmaterializowanych (mających postaü dokumentu) akcji na okaziciela
składają dokument akcji w Spółce nie póĨniej niĪ w Dniu Rejestracji uczestnictwa w
Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie bĊdzie odebrany przed zakoĔczeniem tego dnia.
Zamiast akcji moĪe byü złoĪone zaĞwiadczenie wydane na dowód złoĪenia akcji u
notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibĊ lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej. W zaĞwiadczeniu wskazuje siĊ numery dokumentów z akcji i stwierdza, Īe
dokumenty akcji nie bĊdą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w
Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wczeĞniej niĪ po
ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 24 listopada 2011 r. i nie póĨniej niĪ w pierwszym
dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 5 grudnia 2011 r. zgłaszają do podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartoĞciowych Īądanie wystawienia imiennego

zaĞwiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treĞci zaĞwiadczenia, zgodnie z
wolą akcjonariusza powinna zostaü wskazana czĊĞü lub wszystkie akcje zarejestrowane na
jego rachunku papierów wartoĞciowych.
ZaĞwiadczenie, o którym mowa powyĪej, powinno zawieraü:
1) firmĊ (nazwĊ), siedzibĊ, adres i pieczĊü wystawiającego oraz numer zaĞwiadczenia,
2) liczbĊ akcji,
3) rodzaj i kod akcji,
4) siedzibĊ i adres Spółki Robinson Europe S.A.
5) wartoĞü nominalną akcji,
6) imiĊ i nazwisko albo firmĊ (nazwĊ) uprawnionego z akcji,
7) siedzibĊ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8) cel wystawienia zaĞwiadczenia,
9) datĊ i miejsce wystawienia zaĞwiadczenia,
10) podpis osoby upowaĪnionej do wystawienia zaĞwiadczenia.
ZaĞwiadczenia, o których mowa powyĪej bĊdą podstawą sporządzenia przez podmioty
prowadzące rachunki papierów wartoĞciowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa
w Zgromadzeniu, przesyłanych nastĊpnie do Krajowego Depozytu Papierów WartoĞciowych
(dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów sporządzi zbiorczy wykaz
uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostĊpni go na swojej stronie
internetowej dedykowanej Spółce, nie póĨniej niĪ na tydzieĔ przed datą Zgromadzenia.
Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW oraz akcji lub zaĞwiadczeĔ złoĪonych w
Spółce, Spółka sporządzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyłoĪy
go do wglądu w swojej siedzibie na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w
dniach 15, 16, 19 grudnia 2011 r., w godzinach od 8.30 do 15.00.
W tym okresie akcjonariusz moĪe Īądaü przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna byü wysłana. ĩądanie powinno
byü sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione
do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: rn@robinson.pl,
jako załącznik do wiadomoĞci e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na
weryfikacjĊ. Do Īądania powinny zostaü dołączone kopie dokumentów potwierdzających
toĪsamoĞü akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
• w przypadku akcjonariusza bĊdącego osobą fizyczną – kopiĊ dowodu osobistego lub
paszportu;
• w przypadku akcjonariusza innego niĪ osoba fizyczna – kopiĊ odpisu z właĞciwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upowaĪnienie osoby fizycznej do
reprezentowania akcjonariusza Zgromadzeniu;
• w przypadku zgłoszenia Īądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niĪ osoba fizyczna – kopia odpisu z
właĞciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upowaĪnienie osoby
fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu
osoby fizycznej upowaĪnionej do reprezentowania pełnomocnika.

PRAWO DO ĩĄDANIA UMIESZCZENIA OKREĝLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą Īądaü umieszczenia okreĞlonych spraw w porządku obrad
Zgromadzenia. ĩądanie powinno zostaü zgłoszone Zarządowi Spółki nie póĨniej niĪ na
dwadzieĞcia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 29 listopada
2011 roku. ĩądanie powinno zawieraü uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. ĩądanie naleĪy przesyłaü na adres Spółki, tj. ul.
Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: rn@robinson.pl
Do Īądania powinny zostaü dołączone kopie dokumentów potwierdzających toĪsamoĞü
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:
• w przypadku akcjonariusza bĊdącego osobą fizyczną – kopiĊ dowodu osobistego lub
paszportu;
• w przypadku akcjonariusza innego niĪ osoba fizyczna – kopiĊ odpisu z właĞciwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upowaĪnienie osoby fizycznej do
reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu;
• w przypadku zgłoszenia Īądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niĪ osoba fizyczna – kopia odpisu z
właĞciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upowaĪnienie osoby
fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego
lub paszportu osoby fizycznej upowaĪnionej do reprezentowania pełnomocnika na
Zgromadzeniu.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie póĨniej niĪ na osiemnaĞcie dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia tj. do dnia 2 grudnia 2011 r. ogłasza zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na Īądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastĊpuje w sposób właĞciwy dla
zwołania Zgromadzenia.

PRAWO
DO
ZGŁASZANIA
PROJEKTÓW
UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ
WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA

SPRAW
ZOSTAû

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszaü projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostaü wprowadzone do
porządku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem naleĪy przesyłaü na
adres Spółki, tj. ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail:
rn@robinson.pl
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

PRAWO
DO
ZGŁASZANIA
PROJEKTÓW
UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA

SPRAW

KaĪdy z akcjonariuszy moĪe podczas Zgromadzenia zgłaszaü projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał
objĊtych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamkniĊcia dyskusji nad punktem porządku
obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.
Propozycje te, wraz z uzasadnieniem naleĪy składaü na piĞmie – osobno dla kaĪdego
projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na rĊce
Przewodniczącego Zgromadzenia.
WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz bĊdący osobą fizyczną moĪe uczestniczyü w Zgromadzeniu oraz wykonywaü
prawo głosu osobiĞcie lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebĊdący osobą fizyczną moĪe uczestniczyü w Zgromadzeniu oraz
wykonywaü prawo głosu przez osobĊ uprawnioną do składania oĞwiadczeĔ woli w jego
imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno byü sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu
Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego
pełnomocnictwa musi wynikaü z treĞci pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza
bĊdącego osobą prawną powinien okazaü aktualny odpis z właĞciwego rejestru, z którego
wynika upowaĪnienie do reprezentowania akcjonariusza.
Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waĪnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewniü identyfikacjĊ
akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno byü wysłane na adres email: rn@robinson.pl najpóĨniej do momentu rozpoczĊcia Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo elektroniczne powinno byü sformułowane w odrĊbnym dokumencie
podpisanym przez akcjonariusza lub osobĊ uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, oraz
przesłane jako załącznik do wiadomoĞci e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie
pozwalającym na weryfikacjĊ.
Wraz z pełnomocnictwem naleĪy dołączyü kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie
danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z właĞciwego rejestru, z
którego wynika upowaĪnienie do reprezentowania akcjonariusza bĊdącego osobą prawną
oraz dokumenty potwierdzające toĪsamoĞü pełnomocnika lub osób działających w imieniu
akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku
pełnomocnika innego niĪ osoba fizyczna – kopia odpisu z właĞciwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzającego upowaĪnienie osoby fizycznej do reprezentowania
pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej
upowaĪnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyĪszych dokumentów w formie elektronicznej nie
zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychĪe dokumentów przy
sporządzaniu listy obecnoĞci na Zgromadzeniu.
Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika Spółka udostĊpnia na swojej stronie internetowej (www.robinson.pl) oraz w
swojej siedzibie.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą byü pełnomocnikami akcjonariuszy na
Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Ponadto, pełnomocnictwo takie moĪe upowaĪniaü do reprezentacji tylko na jednym
Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowiązek ujawniü akcjonariuszowi okolicznoĞci
wskazujące na istnienie bądĨ moĪliwoĞü wystąpienia konfliktu interesów. W tej sytuacji
pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
W przypadku rozbieĪnoĞci pomiĊdzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie
a danymi znajdującymi siĊ na liĞcie akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz
otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów WartoĞciowych S.A., opisanego w § 4063
Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostaü
niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na załączonym formularzu.
Pełnomocnictwo moĪe byü udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod
warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka
nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu Ğrodków komunikacji
elektronicznej. Spółka zastrzega, Īe akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne Ğrodki
komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Statut Spółki nie przewiduje moĪliwoĞci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu Ğrodków komunikacji elektronicznej, a takĪe Regulamin Walnego
Zgromadzenia Spółki nie przewiduje moĪliwoĞci oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą
korespondencyjną.
Pełny tekst dokumentacji, która ma byü przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i
inne materiały dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają
zostaü wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia są
umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki
(www.robinson.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania
zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i
pobranie karty do głosowania bezpoĞrednio przed salą obrad na godzinĊ przed
rozpoczĊciem obrad.
Ryzyko związane z uĪyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególnoĞci przesyłanie
Īądania umieszczenia okreĞlonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które

mają zostaü wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz
zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym
ogłoszeniu, leĪy po stronie akcjonariusza.
W sprawach nieobjĊtych niniejszym ogłoszeniem stosuje siĊ przepisy Kodeksu spółek
handlowych i Statutu Spółki.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostĊpne są na stronie
spółki: www.robinson.pl.

WZÓR
………………………
(miejscowoĞü i data)
…………………………..
PEŁNOMOCNICTWO
udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanym na dzieĔ 20 grudnia 2011 r.

Ja niĪej podpisany/a …………………………………. (imiĊ i nazwisko),
posiadający/a PESEL……….……………………….,
legitymujący/a

siĊ

dowodem

osobistym

nr

……………..........…..,

wydanym

przez

.................................................................................,
zamieszkały/a……………………………......................................………… (adres)
adres e-mail .............................................................
nr telefonu …………………………………

oĞwiadczam, Īe jestem Akcjonariuszem Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,
uprawnionym z ………………… (słownie: ………….……………………..…) akcji zwykłych na
okaziciela
i niniejszym upowaĪniam:
Pana/Panią …………………………………………………… (imiĊ i nazwisko),
posiadającego/ą PESEL…………………..………
legitymującego/ą siĊ ………......................................... (wskazaü rodzaj i numer dokumentu
toĪsamoĞci)
nr telefonu ....................................,
adres email..................................................................
albo
……………..……………………………….. (firma podmiotu)
z siedzibą w ……………………….., ul. ……………………………………………...,
wpisanego do .................................................. pod numerem .............................................
nr telefonu ...............................................,
adres email ............................................................................,

reprezentowaną przez: ……………………………………..,
posiadającego/ą PESEL…………………..………
legitymującego/ą siĊ ………......................................... (wskazaü rodzaj i numer dokumentu
toĪsamoĞci),
do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Robinson Europe S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzieĔ 20 grudnia 2011 r. w Bielsku-Białej, a w
szczególnoĞci do udziału i do głosowania w moim imieniu z ……………..….......... (słownie:
……………………………..………) akcji / ze wszystkich akcji*, zgodnie z instrukcjami
Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika*.
WyĪej

wymieniony

pełnomocnik

pozostaje

umocowany

do

reprezentowania

…………………………….……………… (imiĊ i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu równieĪ w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.
Pełnomocnik

jest

upowaĪniony /

nie

jest

upowaĪniony*

do

udzielania

dalszego

pełnomocnictwa.

……………………………………………………..
(imiĊ i nazwisko Akcjonariusza)

* niepotrzebne skreĞliü

WZÓR
……………….……………
(miejscowoĞü i data)
…………………………………..
PEŁNOMOCNICTWO
udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
zwołanym na dzieĔ 20 grudnia 2011 r.

Ja niĪej podpisany / My niĪej podpisani
ImiĊ i nazwisko ………………………………………..
posiadający/a PESEL……….……………………….,
legitymujący/a

siĊ

dowodem

osobistym

nr

……………..........…..,

wydanym

przez

.................................................................................,
adres e-mail ……………………………………… , nr telefonu ……………………………….
oraz

ImiĊ i nazwisko ……………………………………………
posiadający/a PESEL……….……………………….,
legitymujący/a

siĊ

dowodem

osobistym

nr

……………..........…..,

wydanym

przez

.................................................................................,
adres e-mail ………………………………… , nr telefonu ……………………………………
uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... (firma
Akcjonariusza)
z siedzibą w ....................................................................,
wpisanej do ……............................................. pod nr ……...................................................,
oĞwiadczamy, Īe ……………………………………(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem
Robinson Europe S.A z siedzibą w Bielsku-Białej uprawnionym z …………..……………
(słownie:……………………………….…………..……) akcji zwykłych na okaziciela
i niniejszym upowaĪniam/y:

Pana/Panią …………………………………………… (imiĊ i nazwisko),

posiadającego/ą PESEL……….…………………
legitymującego/ą

siĊ

………...............................................

(wskazaü

rodzaj

i

numer

dokumentu toĪsamoĞci),
adres e-mail ............................................................, nr telefonu..........................................
albo
……………..……………………………….. (firma podmiotu)
z siedzibą w ……………………….., ul. ……………………………………………...,
wpisanego do .................................................. pod numerem .............................................
adres e-mail ......................................................, nr telefonu ...............................................,
reprezentowaną przez: ……………………………………..,
posiadającego/ą PESEL…………………..………
legitymującego/ą siĊ ………......................................... (wskazaü rodzaj i numer dokumentu
toĪsamoĞci),
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Robinson
Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzieĔ 20 grudnia 2011, w BielskuBiałej, a w szczególnoĞci do udziału oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z
…………………………..……… (słownie:……………………….……..…) akcji / ze wszystkich
akcji*, zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika.*
WyĪej

wymieniony

pełnomocnik

pozostaje

umocowany

do

reprezentowania

…………………………….……………… (firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu równieĪ w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.
Pełnomocnik

jest

upowaĪniony /

nie

jest

upowaĪniony*

do

udzielania

dalszego

pełnomocnictwa.

……………………………………………………..
(firma Akcjonariusza)
* niepotrzebne skreĞliü
Załączniki:
- odpis z rejestru Akcjonariusza

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
…………………………………………..

Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: przyjĊcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje
nastĊpującym brzmieniu:

zaproponowany porządek

obrad

w

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowoĞci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolnoĞci do podejmowania uchwał.
4. PrzyjĊcie porządku obrad.
5. PodjĊcie Uchwały w sprawie uchylenia tajnoĞci głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej.
6. PodjĊcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. PodjĊcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. PodjĊcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
9. PodjĊcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia
31 sierpnia 2011r.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podjĊcie
Uchwały w sprawie widełkowego podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty
nie niĪszej niĪ 1.350.342,00 PLN i nie wyĪszej niĪ 1.600.342,00 PLN poprzez emisjĊ
112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej niĪ 50.000 i nie wiĊcej niĪ 300.000 akcji
na okaziciela serii D o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na waĪny interes Spółki i upowaĪnieniem
Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
11. PodjĊcie Uchwały w sprawie wyraĪenia zgody na ubieganie siĊ o wprowadzenie do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GiełdĊ
Papierów WartoĞciowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji
serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
12. PodjĊcie Uchwały w sprawie upowaĪnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki.
13. PodjĊcie uchwały w przedmiocie wyraĪenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu
porĊczenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w związku z
przedłuĪeniem linii kredytowej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. ZamkniĊcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: uchylenia tajnoĞci głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
uchyla tajnoĞü głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
wybiera KomisjĊ Skrutacyjną w składzie:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
4. …………………..
Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, postanawia odwołaü z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Roberta
JarugĊ.

Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie : powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, postanawia powołaü na funkcjĊ członka Rady Nadzorczej Pana …
Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 31 sierpnia 2011r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchyla w całoĞci uchwałĊ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31
sierpnia 2011r., numer 4, w sprawie podwyĪszenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu
Spółki, której treĞü zawarta została w protokole sporządzonym przez notariusza Tomasza
Janika z Kancelarii Notarialnej prowadzonej w formie Spółki Cywilnej notariuszy: Dariusza
Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika – w Bielsku-Białej,
Repertorium A Nr 8133/2011.
Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: podwyĪszenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w związku z art. 310 § 2 i Kodeksu
spółek handlowych, a takĪe na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek
handlowych i § 31 ust. 1 pkt 5 i pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia co nastĊpuje:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

§ 1.
PodwyĪsza siĊ kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (milion sto
osiemdziesiąt siedem tysiĊcy piĊüset złotych, 00/100) do kwoty nie niĪszej niĪ
1.350.342,00 PLN (milion trzysta piĊüdziesiąt tysiĊcy trzysta czterdzieĞci dwa złote,
00/100) i nie wyĪszej niĪ 1.600.342,00 PLN (milion szeĞüset tysiĊcy trzysta czterdzieĞci
dwa złote, 00/100) to jest o kwotĊ nie niĪszą niĪ 162.842,00 PLN (sto szeĞüdziesiąt dwa
tysiące osiemset czterdzieĞci dwa złote, 00/100) i nie wyĪszą niĪ 412.842,00 PLN
(czterysta dwanaĞcie tysiĊcy osiemset czterdzieĞci dwa złote, 00/100) poprzez emisjĊ
112.842 (sto dwanaĞcie tysiĊcy osiemset czterdzieĞci dwa) akcji na okaziciela serii C o
wartoĞci nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) kaĪda akcja oznaczonych numerami w serii
od 000001 do 112842 oraz nie mniej niĪ 50.000 (piĊüdziesiąt tysiĊcy) i nie wiĊcej niĪ
300.000 (trzysta tysiĊcy) akcji na okaziciela serii D o wartoĞci nominalnej 1,00 PLN
(jeden złoty) kaĪda akcja oznaczonych numerami w serii od 000001 do maksymalnie
300000.
Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 5,50 PLN (słownie: piĊü złotych 50/100).
Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
Akcje serii C bĊdą mogły zostaü objĊte wyłącznie w zamian za wkład niepieniĊĪny.
Akcje serii D bĊdą mogły zostaü objĊte wyłącznie w zamian za wkład pieniĊĪny.
Akcje serii C i serii D bĊdą uczestniczyü w dywidendzie za dany rok obrotowy na
nastĊpujących warunkach:
a) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostaną wydane do dnia dywidendy, o którym
mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w
zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpoĞrednio rok, w
którym doszło do ich wydania,
b) w przypadku, gdy akcje serii C i serii D zostaną wydane po dniu dywidendy, o którym
mowa w art. 348 §2 kodeksu spółek handlowych, do koĔca roku obrotowego - akcje
uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym
zostały wydane.
Akcje serii C i serii D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na waĪny interes
spółki. Pozwoli to zwiĊkszyü w sposób znaczny majątek Spółki i przez przejĊcie, w
zamian za akcje serii C, przedsiĊbiorstwa subskrybenta poszerzyü asortyment
produkowanych w Spółce wyrobów, a przez objĊcie akcji serii D przez nowych
akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniĊĪne pozwoli pozyskaü dla Spółki niezbĊdne dla

jej rozwoju Ğrodki finansowe. Stosownie do art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych
Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płynące z pisemnej opinii Zarządu na temat
wyłączenia prawa poboru, jak równieĪ akceptuje w pełni cel emisji nowych akcji serii C i
serii D.
8. Oferta nabycia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do
spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł MiĞkiewicz Spółka jawna z siedzibą w
Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Rejestrze PrzedsiĊbiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII
Gospodarczy KRS pod numerem 0000397922.
9. Przedmiotem wkładu niepieniĊĪnego, wniesionego do Spółki, w zamian za akcje serii C,
bĊdzie przedsiĊbiorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł MiĞkiewicz
Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, wycenione na 620.631,00 PLN (szeĞüset
dwadzieĞcia tysiĊcy szeĞüset trzydzieĞci jeden złotych, 00/100).
10. WartoĞü wkładu niepieniĊĪnego, o którym mowa w pkt 8 niniejszej uchwały oszacowana
została na podstawie przyjĊtej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów
pieniĊĪnych na kwotĊ 620.631,00 PLN (szeĞüset dwadzieĞcia tysiĊcy szeĞüset
trzydzieĞci jeden złotych, 00/100).
11. W skład zorganizowanej czĊĞci przedsiĊbiorstwa, bĊdącego przedmiotem wkładu,
wchodzą przede wszystkim: zasoby magazynowe o łącznej Ğredniej wartoĞci 534 tys.
PLN, naleĪnoĞci w łącznej Ğredniej kwocie 122 tys. PLN, przedpłaty w łącznej Ğredniej
kwocie 150 tys. PLN, Ğrodki pieniĊĪne w łącznej Ğredniej kwocie 9 tys. PLN.
12. RóĪnicĊ miĊdzy wartoĞcią składników majątku wymienionych w pkt 11 powyĪej, a
wartoĞcią obejmowanych przez SpółkĊ PROLL Przemysław Olma, Paweł MiĞkiewicz
Spółka jawna akcji stanowi kwota zobowiązaĔ Spółki na łączną kwotĊ 195 tys. PLN, do
których ROBINSON EUROPE S.A. przystąpi po dokonaniu aportu.
13. Pisemne przyjĊcie oferty o objĊciu akcji serii C i podpisanie umowy o objĊciu tych akcji w
ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpiü do dnia 31 marca 2011r.
14. Pisemne przyjĊcie oferty o objĊciu akcji serii D i podpisanie umowy o objĊciu tych akcji w
ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpiü do dnia 31 marca 2011r.
15. Walne Zgromadzenie upowaĪnia Zarząd Spółki do skierowania pisemnych ofert o
objĊciu akcji serii D do osób wybranych przez Zarząd.
§ 2.
W związku z podwyĪszeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje siĊ zmiany Statutu
Spółki w ten sposób, Īe § 6 otrzymuje nastĊpujące brzmienie:
„§ 6
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niĪ 1.350.342,00 PLN (milion trzysta piĊüdziesiąt tysiĊcy
trzysta czterdzieĞci dwa złote, 00/100) i nie wiĊcej niĪ 1.600.342,00 PLN (milion szeĞüset
tysiĊcy trzysta czterdzieĞci dwa złote, 00/100) i dzieli siĊ na:
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartoĞci nominalnej
1,00 zł (jeden złoty) kaĪda,
- 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysiĊcy piĊüset) akcji na okaziciela serii „B” o
wartoĞci nominalnej 1,00 (jeden złoty) kaĪda,
- 112.842 (sto dwanaĞcie tysiĊcy osiemset czterdzieĞci dwie) akcje na okaziciela serii
„C” o wartoĞci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaĪda akcja,

- nie mniej niĪ 50.000 (piĊüdziesiąt tysiĊcy) i nie wiĊcej niĪ 300.000 (trzysta tysiĊcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartoĞci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaĪda
akcja.”

Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: wyraĪenia zgody na ubieganie siĊ o wprowadzenie do obrotu w
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GiełdĊ Papierów
WartoĞciowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i
serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D
Z uwagi na plany Spółki związane z upublicznieniem akcji serii C i serii D w ramach
Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów WartoĞciowych S.A. w Warszawie,
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co nastĊpuje:
§ 1.
WyraĪa siĊ zgodĊ na:
1) Ubieganie siĊ o wprowadzenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do publicznego
obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, prowadzonego
przez GiełdĊ Papierów WartoĞciowych w Warszawie (GPW).
2) ZłoĪenie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez
Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych S.A. (KDPW) w Warszawie.
§ 2.
UpowaĪnia siĊ Zarząd Spółki do:
1) PodjĊcia wszelkich czynnoĞci prawnych i faktycznych w szczególnoĞci
organizacyjnych, które bĊdą niezbĊdne do wprowadzenia akcji Spółki serii C i serii D
do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”,
prowadzonego przez GPW.
2) ZłoĪenia akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW.
3) PodjĊcia wszelkich czynnoĞci prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych,
mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i serii D w tym w
szczególnoĞci do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie,
prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C i serii D.

Uchwała w chodzi w Īycie z dniem jej podjĊcia.

UCHWAŁA nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie: upowaĪnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
postanawia co nastĊpuje:
UpowaĪnia siĊ RadĊ Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze
zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 8 (podjĊtej w dniu dzisiejszym), a takĪe w
związku z dookreĞleniem kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd, w związku z
widełkowym podniesieniem tego kapitału.

Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

UCHWAŁA nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 20 grudnia 2011r.
w sprawie: wyraĪenia zgody na udzielenie przez członków Zarządu Spółki porĊczenia
wekslowego na zabezpieczenie kredytu Spółki w Banku BPS S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych
wyraĪa zgodĊ na udzielenie porĊczenia spłaty kredytu zaciągniĊtego przez SpółkĊ w Banku
BPS S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 paĨdziernika 2009r. wraz z
póĨniejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 2 z dnia 23.09.2011r., przez akcjonariuszy Spółki:
1) Starko Janusz,
2) Busz Paweł,
3) Pszczoła Sławomir,
bĊdących jednoczeĞnie Członkami jej Zarządu.
Uchwała wchodzi w Īycie z dniem podjĊcia.

