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Podjęcie Uchwaływ sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
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4. Wolne wnioski i dyskusja.
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FORMULARZ 
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY  
ROBINSON EUROPE S.A. Z SIEDZIB� W BIELSKU-BIAŁEJ 

ZWOŁANYM NA DZIE� 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 to�samo�ci 

…………………………………………………………………… 

INSTRUKCJA DOTYCZ�CA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Robinson Europe S.A.  

zwołanym na dzie� 20 grudnia 2011 r. 

OBJA�NIENIA 
Akcjonariusze proszeni s� o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W 

przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane nale�y przekre�li�. 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Tre�� instrukcji” akcjonariusze proszeni s� o szczegółowe 

okre�lenie w tej rubryce instrukcji dotycz�cej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, równie�

na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku 

zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadaj�cych 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� b�dzie instrukcja co do odmiennego 

głosowania z posiadanych akcji nie mo�e przekroczy� liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i 

zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.  

Zwracamy uwag�, �e tre�ci projektów uchwał zał�czone do niniejszego formularza mog� ró�ni� si� od 

tre�ci uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu 

unikni�cia w�tpliwo�ci co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy 

okre�lenie w rubryce „Tre�� instrukcji” sposobu post�powania pełnomocnika w powy�szej sytuacji. 

UCHWAŁA  NR  1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia

Działaj�c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy wybiera na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 

…………………………………………..  

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  



Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA  NR  2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porz�dek obrad w 

nast�puj�cym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyj�cie porz�dku obrad. 

5. Podj�cie Uchwały w sprawie uchylenia tajno�ci głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 

6. Podj�cie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

7. Podj�cie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 

8. Podj�cie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 

9. Podj�cie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 

sierpnia 2011r. 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarz�du uzasadniaj�cej powody pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podj�cie Uchwały w 

sprawie widełkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie ni�szej ni�

1.350.342,00 PLN i nie wy�szej ni� 1.600.342,00 PLN poprzez emisj� 112.842 akcji na okaziciela 

serii C oraz nie mniej ni� 50.000 i nie wi�cej ni� 300.000 akcji na okaziciela serii D o warto�ci 

nominalnej 1,00 PLN z wył�czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na 

wa�ny interes Spółki i upowa�nieniem Zarz�du do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz 

zmiany § 6 Statutu Spółki. 

11. Podj�cie Uchwały w sprawie wyra�enia zgody na ubieganie si� o wprowadzenie do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełd� Papierów 

Warto�ciowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C i serii D oraz 

dematerializacji akcji serii C i serii D 

12. Podj�cie Uchwały w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki. 

13. Podj�cie uchwały w przedmiocie wyra�enia zgody na udzielenie przez członków Zarz�du 

por�czenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w zwi�zku z 

przedłu�eniem linii kredytowej. 

14. Wolne wnioski i dyskusja. 

15. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  



W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA  NR  3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: uchylenia tajno�ci głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działaj�c na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych –Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy 

uchyla tajno�� głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA  NR  4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� 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 podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA  NR  5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej 

Działaj�c 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 podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA  NR  6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie : powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 

Działaj�c 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 podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA  NR  7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� 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 cało�ci uchwał� Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 

sierpnia 2011r., numer 4, w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu 

Spółki, której tre�� zawarta została w protokole sporz�dzonym 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 podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�

      



UCHWAŁA nr 8 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w zwi�zku z art. 310 § 2 i Kodeksu 

spółek handlowych, a tak�e 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 nast�puje: 

§ 1. 

1. Podwy�sza si� kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (milion sto 

osiemdziesi�t siedem tysi�cy pi��set złotych, 00/100) do kwoty nie ni�szej ni�

1.350.342,00 PLN (milion trzysta pi��dziesi�t tysi�cy trzysta czterdzie�ci dwa złote, 

00/100) i nie wy�szej ni� 1.600.342,00 PLN (milion sze��set tysi�cy trzysta czterdzie�ci 

dwa złote, 00/100) to jest o kwot� nie ni�sz� ni� 162.842,00 PLN (sto sze��dziesi�t dwa 

tysi�ce osiemset czterdzie�ci dwa złote, 00/100) i nie wy�sz� ni� 412.842,00 PLN 

(czterysta dwana�cie tysi�cy osiemset czterdzie�ci dwa złote, 00/100) poprzez emisj�

112.842 (sto dwana�cie tysi�cy osiemset czterdzie�ci dwa) akcji na okaziciela serii C o 

warto�ci nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) ka�da akcja oznaczonych numerami w serii 

od 000001 do 112842 oraz nie mniej ni� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) i nie wi�cej ni�

300.000 (trzysta tysi�cy) akcji na okaziciela serii D o warto�ci nominalnej 1,00 PLN 

(jeden złoty) ka�da 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 Zarz�d Spółki. 

4. Akcje serii C b�d� mogły zosta� obj�te wył�cznie w zamian za wkład niepieni��ny. 

5. Akcje serii D b�d� mogły zosta� obj�te wył�cznie w zamian za wkład pieni��ny. 

6. Akcje serii C i serii D b�d� uczestniczy� w dywidendzie  za dany rok obrotowy na 

nast�puj�cych 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 wł�cznie, akcje te uczestnicz� w 

zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzaj�cego bezpo�rednio 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 ko�ca roku obrotowego - akcje 

uczestnicz� w zysku pocz�wszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym 

zostały wydane. 

7. Akcje serii C i serii D wyemitowane zostan� w ramach subskrypcji prywatnej z 

wył�czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na wa�ny interes 

spółki. Pozwoli to zwi�kszy� w sposób znaczny maj�tek Spółki i przez przej�cie, w 

zamian za akcje serii C, przedsi�biorstwa subskrybenta poszerzy� asortyment 

produkowanych w Spółce wyrobów, a przez obj�cie akcji serii D przez nowych 

akcjonariuszy w zamian za wkłady pieni��ne pozwoli pozyska� dla Spółki niezb�dne dla 

jej rozwoju �rodki finansowe. Stosownie do art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych 

Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płyn�ce z pisemnej opinii Zarz�du na temat 



wył�czenia 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 Mi�kiewicz Spółka jawna z siedzib� w 

Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsi�biorców Krajowego Rejestru 

S�dowego, prowadzonego przez S�d Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000397922. 

9. Przedmiotem wkładu niepieni��nego, wniesionego do Spółki, w zamian za akcje serii C, 

b�dzie przedsi�biorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Mi�kiewicz 

Spółka jawna z siedzib� w Bielsku-Białej, wycenione na 620.631,00 PLN (sze��set 

dwadzie�cia tysi�cy sze��set trzydzie�ci jeden złotych, 00/100). 

10. Warto�� wkładu niepieni��nego, o którym mowa w pkt 8 niniejszej uchwały oszacowana 

została na podstawie przyj�tej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów 

pieni��nych na kwot� 620.631,00 PLN (sze��set dwadzie�cia tysi�cy sze��set 

trzydzie�ci jeden złotych, 00/100). 

11. W skład zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa, b�d�cego przedmiotem wkładu, 

wchodz� przede wszystkim: zasoby magazynowe o ł�cznej �redniej warto�ci 534 tys. 

PLN, nale�no�ci w ł�cznej �redniej kwocie 122 tys. PLN, przedpłaty w ł�cznej �redniej  

kwocie 150 tys. PLN, �rodki pieni��ne w ł�cznej �redniej kwocie 9 tys. PLN. 

12. Ró�nic� mi�dzy warto�ci� składników maj�tku wymienionych w pkt 11 powy�ej, a 

warto�ci� obejmowanych przez Spółk� PROLL Przemysław Olma, Paweł Mi�kiewicz 

Spółka jawna akcji stanowi kwota zobowi�za� Spółki na ł�czn� kwot� 195 tys. PLN, do 

których ROBINSON EUROPE S.A. przyst�pi po dokonaniu aportu. 

13. Pisemne przyj�cie oferty o obj�ciu akcji serii C i podpisanie umowy o obj�ciu tych akcji w 

ramach subskrypcji prywatnej winny nast�pi� do dnia 31 marca 2011r. 

14. Pisemne przyj�cie oferty o obj�ciu akcji serii D i podpisanie umowy o obj�ciu tych akcji w 

ramach subskrypcji prywatnej winny nast�pi� do dnia 31 marca 2011r. 

15. Walne Zgromadzenie upowa�nia Zarz�d Spółki do skierowania pisemnych ofert o 

obj�ciu akcji serii D do osób wybranych przez Zarz�d. 

§ 2. 

W zwi�zku z podwy�szeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje si� zmiany Statutu 

Spółki w ten sposób, �e § 6 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

„§ 6 

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej ni� 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pi��dziesi�t tysi�cy 

trzysta czterdzie�ci dwa złote, 00/100) i nie wi�cej ni� 1.600.342,00 PLN (milion sze��set 

tysi�cy trzysta czterdzie�ci dwa złote, 00/100) i dzieli si� na: 

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o warto�ci nominalnej 

1,00 zł (jeden złoty) ka�da, 

- 187.500 (sto osiemdziesi�t siedem tysi�cy pi��set) akcji na okaziciela serii „B” o 

warto�ci nominalnej 1,00 (jeden złoty) ka�da, 

- 112.842 (sto dwana�cie tysi�cy osiemset czterdzie�ci dwie) akcje na okaziciela serii 

„C” o warto�ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka�da akcja, 

- nie mniej ni� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) i nie wi�cej ni� 300.000 (trzysta tysi�cy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o warto�ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka�da 

akcja.” 



Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA nr 9 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: wyra�enia zgody na ubieganie si� o wprowadzenie do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełd� Papierów 
Warto�ciowych 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 zwi�zane z upublicznieniem akcji serii C i serii D w ramach 

Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Warto�ciowych S.A. w Warszawie, 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co nast�puje: 

§ 1. 

Wyra�a 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 Warto�ciowych w Warszawie (GPW). 

2) Zło�enie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez 

Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A. (KDPW) w Warszawie. 

§ 2. 

Upowa�nia si� Zarz�d Spółki do: 

1) Podj�cia wszelkich czynno�ci prawnych i faktycznych w szczególno�ci 

organizacyjnych, które b�d� niezb�dne do wprowadzenia akcji Spółki serii C i serii D 

do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, 

prowadzonego przez GPW. 

2) Zło�enia akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW. 

3) Podj�cia wszelkich czynno�ci prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, 

maj�cych na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i serii D w tym w 

szczególno�ci do zawarcia z KDPW umów, dotycz�cych rejestracji w depozycie, 

prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C i serii D. 

Uchwała w chodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 



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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA nr 10 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

postanawia co nast�puje: 

Upowa�nia si� Rad� Nadzorcz� do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zwi�zku ze 

zmianami Statutu wynikaj�cymi z Uchwały nr 8 (podj�tej w dniu dzisiejszym), a tak�e w 

zwi�zku z dookre�leniem kapitału zakładowego Spółki przez Zarz�d, w zwi�zku z 

widełkowym podniesieniem tego kapitału. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi�

sprzeciw z pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały 

nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



UCHWAŁA nr 11 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: wyra�enia zgody na udzielenie przez członków Zarz�du Spółki por�czenia 
wekslowego na zabezpieczenie kredytu Spółki w Banku BPS S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych 

wyra�a zgod� na udzielenie por�czenia spłaty kredytu zaci�gni�tego przez Spółk� w Banku 

BPS S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 pa�dziernika 2009r. wraz z 

pó�niejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 2 z  dnia 23.09.2011r., przez akcjonariuszy Spółki:    

1) Starko Janusz,  

2) Busz Paweł,     

3) Pszczoła Sławomir,  

b�d�cych jednocze�nie Członkami jej Zarz�du. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Głosowanie:  

�  Za …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Przeciw …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

�  Wstrzymuj� si� …………………………………………………………… (ilo�� głosów)  

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz mo�e poni�ej wyrazi� sprzeciw z 

pro�b� o wpisanie do protokołu.  

Tre�� sprzeciwu*: 

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

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

……………………………………………………………………………………. 

Instrukcje dotycz�ce sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podj�cia Uchwały nr 1.  

Tre�� instrukcji*: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………  

………………………………  

(podpis Akcjonariusza)  

* niepotrzebne skre�li�



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

Zarz�d Spółki Robinson Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej, ul. Lajkonika 34, wpisanej 

do Rejestru Przedsi�biorców Krajowego Rejestru S�dowego prowadzonego przez S�d 

Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000364613 (dalej: 

„Spółka”), działaj�c na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek 

Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzie� 20 
grudnia 2011 r. na godz. 12.30. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Robinson Europe S.A. (dalej: „Zgromadzenie”) 

odb�dzie si� o godz. 12.30 w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (siedziba Spółki ABS 

Investment S.A.), z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolno�ci do podejmowania uchwał. 

4. Przyj�cie porz�dku obrad. 

5. Podj�cie Uchwały w sprawie uchylenia tajno�ci głosowania przy wyborze Komisji 

Skrutacyjnej. 

6. Podj�cie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

7. Podj�cie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 

8. Podj�cie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 

9. Podj�cie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 

31 sierpnia 2011r. 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarz�du uzasadniaj�cej powody pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podj�cie 

Uchwały w sprawie widełkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 

nie ni�szej ni� 1.350.342,00 PLN i nie wy�szej ni� 1.600.342,00 PLN poprzez emisj�

112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej ni� 50.000 i nie wi�cej ni� 300.000 akcji 

na okaziciela serii D o warto�ci nominalnej 1,00 PLN z wył�czeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na wa�ny interes Spółki i upowa�nieniem 

Zarz�du do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. 

11. Podj�cie Uchwały w sprawie wyra�enia zgody na ubieganie si� o wprowadzenie do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełd�

Papierów Warto�ciowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji 

serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D 

12. Podj�cie Uchwały w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki. 

13. Podj�cie uchwały w przedmiocie wyra�enia zgody na udzielenie przez członków Zarz�du 

por�czenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w zwi�zku z 

przedłu�eniem linii kredytowej. 

14. Wolne wnioski i dyskusja. 

15. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki: 



1. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: 

„Kapitał zakładowy wynosi 1.187.500 zł (jeden milion sto osiemdziesi�t siedem tysi�cy 

pi��set) złotych i dzieli si� na: 

- 1.000.000 (jeden milion) zwykłych akcji imiennych serii „A'' o warto�ci nominalnej 1,00 zł 

(jeden złoty) ka�da, 

-187.500 (sto osiemdziesi�t siedem tysi�cy pi��set) akcji na okaziciela serii ,,B'' o warto�ci 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)ka�da”. 

2. Proponowane brzmienie § 6 Statutu:  

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej ni� 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pi��dziesi�t tysi�cy 

trzysta czterdzie�ci dwa złote, 00/100) i nie wi�cej ni� 1.600.342,00 PLN (milion sze��set 

tysi�cy trzysta czterdzie�ci dwa złote, 00/100) i dzieli si� na: 

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o warto�ci nominalnej 

1,00 zł (jeden złoty) ka�da, 

- 187.500 (sto osiemdziesi�t siedem tysi�cy pi��set) akcji na okaziciela serii „B” o 

warto�ci nominalnej 1,00 (jeden złoty) ka�da, 

- 112.842 (sto dwana�cie tysi�cy osiemset czterdzie�ci dwie) akcje na okaziciela serii 

„C” o warto�ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka�da akcja, 

- nie mniej ni� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) i nie wi�cej ni� 300.000 (trzysta tysi�cy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o warto�ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka�da 

akcja.” 

PRAWO DO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU 

W Zgromadzeniu maj� prawo uczestniczy� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami Spółki w 

dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed dat� Zgromadzenia (dalej: 

„Dzie� Rejestracji”). Dzie� Rejestracji jest jednolity dla wszystkich rodzajów akcji. 

Dzie� Rejestracji przypada na 16 dni przed dat� Zgromadzenia, tj. w dniu 4 grudnia  
2011 r.  

Uprawnieni ze zmaterializowanych (maj�cych posta� dokumentu) akcji na okaziciela 

składaj� dokument akcji w Spółce nie pó�niej ni� w Dniu Rejestracji uczestnictwa w 

Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie b�dzie odebrany przed zako�czeniem tego dnia. 

Zamiast akcji mo�e by� zło�one za�wiadczenie wydane na dowód zło�enia akcji u 

notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddział na terytorium Unii 

Europejskiej. W za�wiadczeniu wskazuje si� numery dokumentów z akcji i stwierdza, �e 

dokumenty akcji nie b�d� wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w 

Zgromadzeniu. 

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcze�niej ni� po 

ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 24 listopada 2011 r. i nie pó�niej ni� w pierwszym 

dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 5 grudnia 2011 r. zgłaszaj� do podmiotu 

prowadz�cego rachunek papierów warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego 



za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W tre�ci za�wiadczenia, zgodnie z 

wol� akcjonariusza powinna zosta� wskazana cz��� lub wszystkie akcje zarejestrowane na 

jego rachunku papierów warto�ciowych. 

Za�wiadczenie, o którym mowa powy�ej, powinno zawiera�: 

1) firm� (nazw�), siedzib�, adres i piecz�� wystawiaj�cego oraz numer za�wiadczenia, 

2) liczb� akcji, 

3) rodzaj i kod akcji, 

4) siedzib� i adres Spółki Robinson Europe S.A. 

5) warto�� nominaln� akcji, 

6) imi� i nazwisko albo firm� (nazw�) uprawnionego z akcji, 

7) siedzib� (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

8) cel wystawienia za�wiadczenia, 

9) dat� i miejsce wystawienia za�wiadczenia, 

10) podpis osoby upowa�nionej do wystawienia za�wiadczenia. 

Za�wiadczenia, o których mowa powy�ej b�d� podstaw� sporz�dzenia przez podmioty 

prowadz�ce rachunki papierów warto�ciowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa 

w Zgromadzeniu, przesyłanych nast�pnie do Krajowego Depozytu Papierów Warto�ciowych 

(dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów sporz�dzi zbiorczy wykaz 

uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udost�pni go na swojej stronie 

internetowej dedykowanej Spółce, nie pó�niej ni� na tydzie� przed dat� Zgromadzenia. 

Na podstawie wykazu sporz�dzonego przez KDPW oraz akcji lub za�wiadcze� zło�onych w 

Spółce, Spółka sporz�dzi wykaz uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wyło�y

go do wgl�du 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 mo�e ��da� przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie 

poczt� elektroniczn�, podaj�c adres, na który lista powinna by� wysłana. ��danie powinno 

by� sporz�dzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione 

do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: rn@robinson.pl, 

jako zał�cznik do wiadomo�ci e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalaj�cym na 

weryfikacj�. Do ��dania powinny zosta� doł�czone kopie dokumentów potwierdzaj�cych 

to�samo�� akcjonariusza lub osób działaj�cych w imieniu akcjonariusza, tj.: 

• w przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopi� dowodu osobistego lub 

paszportu; 

• w przypadku akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna – kopi� odpisu z wła�ciwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej do 

reprezentowania akcjonariusza Zgromadzeniu; 

• w przypadku zgłoszenia ��dania 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 ni� osoba fizyczna – kopia odpisu z 

wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby 

fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu 

osoby fizycznej upowa�nionej do reprezentowania pełnomocnika. 



PRAWO DO ��DANIA UMIESZCZENIA OKRE�LONYCH SPRAW W PORZ�DKU OBRAD 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału 

zakładowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad 

Zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zgłoszone Zarz�dowi Spółki nie pó�niej ni� na 

dwadzie�cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 29 listopada 

2011 roku. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwały dotycz�cej 

proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie nale�y przesyła� na adres Spółki, tj. ul. 

Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała lub elektronicznie, na adres e-mail: rn@robinson.pl

Do ��dania powinny zosta� doł�czone kopie dokumentów potwierdzaj�cych to�samo��

akcjonariusza lub osób działaj�cych w imieniu akcjonariusza, tj.: 

• w przypadku akcjonariusza b�d�cego osob� fizyczn� – kopi� dowodu osobistego lub 

paszportu; 

• w przypadku akcjonariusza innego ni� osoba fizyczna – kopi� odpisu z wła�ciwego 

rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej do 

reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu; 

• w przypadku zgłoszenia ��dania 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 ni� osoba fizyczna – kopia odpisu z 

wła�ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby 

fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego 

lub paszportu osoby fizycznej upowa�nionej do reprezentowania pełnomocnika na 

Zgromadzeniu. 

Zarz�d niezwłocznie, jednak nie pó�niej ni� na osiemna�cie dni przed wyznaczonym 

terminem Zgromadzenia tj. do dnia 2 grudnia 2011 r. ogłasza zmiany w porz�dku obrad, 

wprowadzone na ��danie akcjonariuszy. Ogłoszenie nast�puje w sposób wła�ciwy dla 

zwołania Zgromadzenia.  

PRAWO DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZ�CYCH SPRAW 
WPROWADZONYCH DO PORZ�DKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJ� ZOSTA�
WPROWADZONE DO PORZ�DKU OBRAD PRZED TERMINEM ZGROMADZENIA 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapitału 

zakładowego mog� przed terminem Zgromadzenia zgłasza� projekty uchwał dotycz�ce 

spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, które maj� zosta� wprowadzone do 

porz�dku obrad Zgromadzenia. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem nale�y przesyła� 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 DOTYCZ�CYCH SPRAW 
WPROWADZONYCH DO PORZ�DKU OBRAD PODCZAS ZGROMADZENIA 

Ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas Zgromadzenia zgłasza� projekty uchwał dotycz�ce 

spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub propozycji zmian do projektów uchwał 

obj�tych porz�dkiem Zgromadzenia – do czasu zamkni�cia dyskusji nad punktem porz�dku 

obrad obejmuj�cym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.  

Propozycje te, wraz z uzasadnieniem nale�y składa� na pi�mie – osobno dla ka�dego 

projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na r�ce 

Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 

WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Akcjonariusz b�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Zgromadzeniu oraz wykonywa�

prawo głosu osobi�cie lub przez pełnomocnika.  

Akcjonariusz nieb�d�cy osob� fizyczn� mo�e uczestniczy� w Zgromadzeniu oraz 

wykonywa� prawo głosu przez osob� uprawnion� do składania o�wiadcze� woli w jego 

imieniu lub przez pełnomocnika.  

Pełnomocnictwo powinno by� sporz�dzone w formie pisemnej i doł�czone do protokołu 

Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego 

pełnomocnictwa musi wynika� z tre�ci pełnomocnictwa. Przedstawiciel akcjonariusza 

b�d�cego osob� prawn� powinien okaza� aktualny odpis z wła�ciwego rejestru, z którego 

wynika upowa�nienie do reprezentowania akcjonariusza. 

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewni� identyfikacj�

akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno by� wysłane na adres e-

mail: rn@robinson.pl najpó�niej do momentu rozpocz�cia Zgromadzenia. 

Pełnomocnictwo elektroniczne powinno by� sformułowane w odr�bnym dokumencie 

podpisanym przez akcjonariusza lub osob� uprawnion� do reprezentacji akcjonariusza, oraz 

przesłane jako zał�cznik do wiadomo�ci e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie 

pozwalaj�cym na weryfikacj�. 

Wraz z pełnomocnictwem nale�y doł�czy� kopie dokumentów potwierdzaj�cych uprawnienie 

danego akcjonariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu, odpis z wła�ciwego rejestru, z 

którego wynika upowa�nienie do reprezentowania akcjonariusza b�d�cego osob� prawn�

oraz dokumenty potwierdzaj�ce to�samo�� pełnomocnika lub osób działaj�cych w imieniu 

akcjonariusza, tj. kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku 

pełnomocnika innego ni� osoba fizyczna – kopia odpisu z wła�ciwego rejestru lub innego 

dokumentu potwierdzaj�cego upowa�nienie osoby fizycznej do reprezentowania 

pełnomocnika na Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej 

upowa�nionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu. 



Przesłanie pełnomocnictwa oraz powy�szych dokumentów w formie elektronicznej nie 

zwalnia pełnomocnika z obowi�zku okazania oryginałów tych�e dokumentów przy 

sporz�dzaniu listy obecno�ci na Zgromadzeniu. 

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalaj�ce na wykonywanie prawa głosu przez 

pełnomocnika Spółka udost�pnia na swojej stronie internetowej (www.robinson.pl) oraz w 

swojej siedzibie. 

Członek Zarz�du Spółki i pracownik Spółki mog� by� pełnomocnikami akcjonariuszy na 

Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wył�czone. 

Ponadto, pełnomocnictwo takie mo�e upowa�nia� do reprezentacji tylko na jednym  

Zgromadzeniu, a pełnomocnik ma obowi�zek ujawni� akcjonariuszowi okoliczno�ci 

wskazuj�ce na istnienie b�d� mo�liwo�� wyst�pienia konfliktu interesów. W tej sytuacji 

pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.  

W przypadku rozbie�no�ci pomi�dzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie 

a danymi znajduj�cymi si� na li�cie akcjonariuszy sporz�dzonej w oparciu o wykaz 

otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Warto�ciowych S.A., opisanego w § 4063

Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mog� zosta�

niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Spółka nie nakłada obowi�zku udzielania pełnomocnictwa na zał�czonym formularzu. 

Pełnomocnictwo mo�e by� udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod 

warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka 

nie nakłada obowi�zku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu �rodków komunikacji 

elektronicznej. Spółka zastrzega, �e akcjonariusz wykorzystuj�cy elektroniczne �rodki 

komunikacji ponosi wył�czne ryzyko zwi�zane z wykorzystaniem tej formy. 

Statut Spółki nie przewiduje mo�liwo�ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu �rodków komunikacji elektronicznej, a tak�e Regulamin Walnego 

Zgromadzenia Spółki nie przewiduje mo�liwo�ci oddawania głosu na Zgromadzeniu drog�

korespondencyjn�. 

Pełny tekst dokumentacji, która ma by� przedstawiona Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i 

inne materiały dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, które maj�

zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia s�

umieszczone od dnia zwołania Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki 

(www.robinson.pl). Dokumenty te s� niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania 

zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.  

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone s� o dokonanie rejestracji i 

pobranie karty do głosowania bezpo�rednio przed sal� obrad na godzin� przed 

rozpocz�ciem obrad. 

Ryzyko zwi�zane z u�yciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególno�ci przesyłanie 

��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zgromadzenia, zgłoszenie 

projektów uchwał dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad lub spraw, które 



maj� zosta� wprowadzone do porz�dku przed terminem tego zgromadzenia oraz 

zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym 

ogłoszeniu, le�y po stronie akcjonariusza.   

W sprawach nieobj�tych niniejszym ogłoszeniem stosuje si� przepisy Kodeksu spółek 

handlowych i Statutu Spółki. 

Informacje dotycz�ce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dost�pne s� na stronie 

spółki: www.robinson.pl.



WZÓR 

……………………… 

(miejscowo�� i data) 

………………………….. 

PEŁNOMOCNICTWO 

udzielane przez osoby fizyczne do uczestnictwa  

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Robinson Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 

zwołanym na dzie� 20 grudnia 2011 r. 

Ja ni�ej podpisany/a …………………………………. (imi� i nazwisko),  

posiadaj�cy/a PESEL……….……………………….,  

legitymuj�cy/a si� dowodem osobistym nr ……………..........….., wydanym przez 

................................................................................., 

zamieszkały/a……………………………......................................………… (adres)  

adres e-mail .............................................................  

nr telefonu …………………………………

o�wiadczam, �e jestem Akcjonariuszem Robinson Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej, 

uprawnionym z ………………… (słownie: ………….……………………..…) akcji zwykłych na 

okaziciela 

i niniejszym upowa�niam: 

Pana/Pani� …………………………………………………… (imi� i nazwisko), 

posiadaj�cego/� PESEL…………………..……… 

legitymuj�cego/� si� ………......................................... (wskaza� rodzaj i numer dokumentu

to�samo�ci)  

nr telefonu ....................................,  

adres email..................................................................  

albo  

……………..……………………………….. (firma podmiotu)  

z siedzib� w ……………………….., ul. ……………………………………………...,  

wpisanego do .................................................. pod numerem ............................................. 

nr telefonu ...............................................,  

adres email ............................................................................, 



reprezentowan� przez: …………………………………….., 

posiadaj�cego/� PESEL…………………..……… 

legitymuj�cego/� si� ………......................................... (wskaza� rodzaj i numer dokumentu

to�samo�ci), 

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Robinson Europe S.A. 

z siedzib� w Bielsku-Białej zwołanym na dzie� 20 grudnia 2011 r. w Bielsku-Białej, a w 

szczególno�ci do udziału i do głosowania w moim imieniu z ……………..….......... (słownie: 

……………………………..………) akcji / ze wszystkich akcji*, zgodnie z instrukcjami 

Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika*. 

Wy�ej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania 

…………………………….……………… (imi� i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu równie� w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach. 

Pełnomocnik jest upowa�niony / nie jest upowa�niony* do udzielania dalszego 

pełnomocnictwa. 

…………………………………………………….. 

(imi� i nazwisko Akcjonariusza) 

* niepotrzebne skre�li�



WZÓR 

……………….…………… 

(miejscowo�� i data) 

………………………………….. 

PEŁNOMOCNICTWO 

udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe do uczestnictwa  

w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Robinson Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 

zwołanym na dzie� 20 grudnia 2011 r. 

Ja ni�ej podpisany / My ni�ej podpisani 

Imi� i nazwisko ……………………………………….. 

posiadaj�cy/a PESEL……….……………………….,  

legitymuj�cy/a si� dowodem osobistym nr ……………..........….., wydanym przez 

................................................................................., 

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

oraz 

Imi� i nazwisko …………………………………………… 

posiadaj�cy/a PESEL……….……………………….,  

legitymuj�cy/a si� dowodem osobistym nr ……………..........….., wydanym przez 

................................................................................., 

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

uprawnieni do działania w imieniu ....................................................................... (firma 

Akcjonariusza)

z siedzib� w ....................................................................,  

wpisanej do ……............................................. pod nr ……..................................................., 

o�wiadczamy, �e ……………………………………(firma Akcjonariusza) jest Akcjonariuszem 

Robinson Europe S.A z siedzib� w Bielsku-Białej uprawnionym z …………..…………… 

(słownie:……………………………….…………..……) akcji zwykłych na okaziciela  

i niniejszym upowa�niam/y: 

Pana/Pani� …………………………………………… (imi� i nazwisko), 



posiadaj�cego/� PESEL……….…………………  

legitymuj�cego/� si� ………............................................... (wskaza� rodzaj i numer 

dokumentu to�samo�ci),  

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

albo 

……………..……………………………….. (firma podmiotu)  

z siedzib� w ……………………….., ul. ……………………………………………...,  

wpisanego do .................................................. pod numerem ............................................. 

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

reprezentowan� przez: …………………………………….., 

posiadaj�cego/� PESEL…………………..……… 

legitymuj�cego/� si� ………......................................... (wskaza� rodzaj i numer dokumentu

to�samo�ci), 

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Robinson 

Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej  zwołanym na dzie� 20 grudnia 2011, w Bielsku-

Białej, a w szczególno�ci do udziału oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z 

…………………………..……… (słownie:……………………….……..…) akcji / ze wszystkich 

akcji*, zgodnie z instrukcjami Akcjonariusza / według uznania pełnomocnika.* 

Wy�ej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania 

…………………………….……………… (firma Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu równie� w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach. 

Pełnomocnik jest upowa�niony / nie jest upowa�niony* do udzielania dalszego 

pełnomocnictwa. 

…………………………………………………….. 

(firma Akcjonariusza) 

* niepotrzebne skre�li�

Zał�czniki: 

- odpis z rejestru Akcjonariusza 



UCHWAŁA  NR  1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia

Działaj�c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy wybiera na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 

…………………………………………..  

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



UCHWAŁA  NR  2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porz�dek obrad w 

nast�puj�cym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolno�ci do podejmowania uchwał. 

4. Przyj�cie porz�dku obrad. 

5. Podj�cie Uchwały w sprawie uchylenia tajno�ci głosowania przy wyborze Komisji 

Skrutacyjnej. 

6. Podj�cie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

7. Podj�cie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 

8. Podj�cie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 

9. Podj�cie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 

31 sierpnia 2011r. 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Zarz�du uzasadniaj�cej powody pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i serii D oraz podj�cie 

Uchwały w sprawie widełkowego podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 

nie ni�szej ni� 1.350.342,00 PLN i nie wy�szej ni� 1.600.342,00 PLN poprzez emisj�

112.842 akcji na okaziciela serii C oraz nie mniej ni� 50.000 i nie wi�cej ni� 300.000 akcji 

na okaziciela serii D o warto�ci nominalnej 1,00 PLN z wył�czeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na wa�ny interes Spółki i upowa�nieniem 

Zarz�du do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz zmiany § 6 Statutu Spółki. 

11. Podj�cie Uchwały w sprawie wyra�enia zgody na ubieganie si� o wprowadzenie do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełd�

Papierów Warto�ciowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji 

serii C i serii D oraz dematerializacji akcji serii C i serii D 

12. Podj�cie Uchwały w sprawie upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki. 

13. Podj�cie uchwały w przedmiocie wyra�enia zgody na udzielenie przez członków Zarz�du 

por�czenia wekslowego za kredyt udzielony Spółce przez Bank BPS S.A., w zwi�zku z 

przedłu�eniem linii kredytowej. 

14. Wolne wnioski i dyskusja. 

15. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



UCHWAŁA  NR  3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: uchylenia tajno�ci głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działaj�c na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy 

uchyla tajno�� głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



UCHWAŁA  NR  4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� 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 podj�cia. 



UCHWAŁA  NR  5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej 

Działaj�c 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 podj�cia. 



UCHWAŁA  NR  6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie : powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 

Działaj�c 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 podj�cia. 



UCHWAŁA  NR  7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� 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 cało�ci uchwał� Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 

sierpnia 2011r., numer 4, w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu 

Spółki, której tre�� zawarta została w protokole sporz�dzonym 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 podj�cia. 



            

UCHWAŁA nr 8 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w Statucie Spółki 

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7 w zwi�zku z art. 310 § 2 i Kodeksu 

spółek handlowych, a tak�e 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 nast�puje: 

§ 1. 

1. Podwy�sza si� kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.187.500,00 PLN (milion sto 

osiemdziesi�t siedem tysi�cy pi��set złotych, 00/100) do kwoty nie ni�szej ni�

1.350.342,00 PLN (milion trzysta pi��dziesi�t tysi�cy trzysta czterdzie�ci dwa złote, 

00/100) i nie wy�szej ni� 1.600.342,00 PLN (milion sze��set tysi�cy trzysta czterdzie�ci 

dwa złote, 00/100) to jest o kwot� nie ni�sz� ni� 162.842,00 PLN (sto sze��dziesi�t dwa 

tysi�ce osiemset czterdzie�ci dwa złote, 00/100) i nie wy�sz� ni� 412.842,00 PLN 

(czterysta dwana�cie tysi�cy osiemset czterdzie�ci dwa złote, 00/100) poprzez emisj�

112.842 (sto dwana�cie tysi�cy osiemset czterdzie�ci dwa) akcji na okaziciela serii C o 

warto�ci nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) ka�da akcja oznaczonych numerami w serii 

od 000001 do 112842 oraz nie mniej ni� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) i nie wi�cej ni�

300.000 (trzysta tysi�cy) akcji na okaziciela serii D o warto�ci nominalnej 1,00 PLN 

(jeden złoty) ka�da 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 Zarz�d Spółki. 

4. Akcje serii C b�d� mogły zosta� obj�te wył�cznie w zamian za wkład niepieni��ny. 

5. Akcje serii D b�d� mogły zosta� obj�te wył�cznie w zamian za wkład pieni��ny. 

6. Akcje serii C i serii D b�d� uczestniczy� w dywidendzie  za dany rok obrotowy na 

nast�puj�cych 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 wł�cznie, akcje te uczestnicz� w 

zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzaj�cego bezpo�rednio 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 ko�ca roku obrotowego - akcje 

uczestnicz� w zysku pocz�wszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym 

zostały wydane. 

7. Akcje serii C i serii D wyemitowane zostan� w ramach subskrypcji prywatnej z 

wył�czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na wa�ny interes 

spółki. Pozwoli to zwi�kszy� w sposób znaczny maj�tek Spółki i przez przej�cie, w 

zamian za akcje serii C, przedsi�biorstwa subskrybenta poszerzy� asortyment 

produkowanych w Spółce wyrobów, a przez obj�cie akcji serii D przez nowych 

akcjonariuszy w zamian za wkłady pieni��ne pozwoli pozyska� dla Spółki niezb�dne dla 



jej rozwoju �rodki finansowe. Stosownie do art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych 

Walne Zgromadzenie akceptuje wnioski płyn�ce z pisemnej opinii Zarz�du na temat 

wył�czenia 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 Mi�kiewicz Spółka jawna z siedzib� w 

Bielsku-Białej, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsi�biorców Krajowego Rejestru 

S�dowego, prowadzonego przez S�d Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII 

Gospodarczy KRS pod numerem 0000397922. 

9. Przedmiotem wkładu niepieni��nego, wniesionego do Spółki, w zamian za akcje serii C, 

b�dzie przedsi�biorstwo spółki PROLL Sport Przemysław Olma, Paweł Mi�kiewicz 

Spółka jawna z siedzib� w Bielsku-Białej, wycenione na 620.631,00 PLN (sze��set 

dwadzie�cia tysi�cy sze��set trzydzie�ci jeden złotych, 00/100).  

10. Warto�� wkładu niepieni��nego, o którym mowa w pkt 8 niniejszej uchwały oszacowana 

została na podstawie przyj�tej metody dochodowej zdyskontowanych przepływów 

pieni��nych na kwot� 620.631,00 PLN (sze��set dwadzie�cia tysi�cy sze��set 

trzydzie�ci jeden złotych, 00/100). 

11. W skład zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa, b�d�cego przedmiotem wkładu, 

wchodz� przede wszystkim: zasoby magazynowe o ł�cznej �redniej warto�ci 534 tys. 

PLN, nale�no�ci w ł�cznej �redniej kwocie 122 tys. PLN, przedpłaty w ł�cznej �redniej  

kwocie 150 tys. PLN, �rodki pieni��ne w ł�cznej �redniej kwocie 9 tys. PLN. 

12. Ró�nic� mi�dzy warto�ci� składników maj�tku wymienionych w pkt 11 powy�ej, a 

warto�ci� obejmowanych przez Spółk� PROLL Przemysław Olma, Paweł Mi�kiewicz 

Spółka jawna akcji stanowi kwota zobowi�za� Spółki na ł�czn� kwot� 195 tys. PLN, do 

których ROBINSON EUROPE S.A. przyst�pi po dokonaniu aportu. 

13. Pisemne przyj�cie oferty o obj�ciu akcji serii C i podpisanie umowy o obj�ciu tych akcji w 

ramach subskrypcji prywatnej winny nast�pi� do dnia 31 marca 2011r. 

14. Pisemne przyj�cie oferty o obj�ciu akcji serii D i podpisanie umowy o obj�ciu tych akcji w 

ramach subskrypcji prywatnej winny nast�pi� do dnia 31 marca 2011r. 

15. Walne Zgromadzenie upowa�nia Zarz�d Spółki do skierowania pisemnych ofert o 

obj�ciu akcji serii D do osób wybranych przez Zarz�d. 

§ 2. 

W zwi�zku z podwy�szeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje si� zmiany Statutu 

Spółki w ten sposób, �e § 6 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

„§ 6 

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej ni� 1.350.342,00 PLN (milion trzysta pi��dziesi�t tysi�cy 

trzysta czterdzie�ci dwa złote, 00/100) i nie wi�cej ni� 1.600.342,00 PLN (milion sze��set 

tysi�cy trzysta czterdzie�ci dwa złote, 00/100) i dzieli si� na: 

- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o warto�ci nominalnej 

1,00 zł (jeden złoty) ka�da, 

- 187.500 (sto osiemdziesi�t siedem tysi�cy pi��set) akcji na okaziciela serii „B” o 

warto�ci nominalnej 1,00 (jeden złoty) ka�da, 

- 112.842 (sto dwana�cie tysi�cy osiemset czterdzie�ci dwie) akcje na okaziciela serii 

„C” o warto�ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka�da akcja, 



- nie mniej ni� 50.000 (pi��dziesi�t tysi�cy) i nie wi�cej ni� 300.000 (trzysta tysi�cy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o warto�ci nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) ka�da 

akcja.” 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



UCHWAŁA nr 9 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: wyra�enia zgody na ubieganie si� o wprowadzenie do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełd� Papierów 
Warto�ciowych 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 zwi�zane z upublicznieniem akcji serii C i serii D w ramach 

Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Warto�ciowych S.A. w Warszawie, 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia co nast�puje: 

§ 1. 

Wyra�a 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 Warto�ciowych w Warszawie (GPW). 

2) Zło�enie wszystkich akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez 

Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych S.A. (KDPW) w Warszawie. 

§ 2. 

Upowa�nia si� Zarz�d Spółki do: 

1) Podj�cia wszelkich czynno�ci prawnych i faktycznych w szczególno�ci 

organizacyjnych, które b�d� niezb�dne do wprowadzenia akcji Spółki serii C i serii D 

do publicznego obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect”, 

prowadzonego przez GPW. 

2) Zło�enia akcji Spółki serii C i serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW. 

3) Podj�cia wszelkich czynno�ci prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, 

maj�cych na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C i serii D w tym w 

szczególno�ci do zawarcia z KDPW umów, dotycz�cych rejestracji w depozycie, 

prowadzonym przez KDPW akcji Spółki serii C i serii D. 

Uchwała w chodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 



UCHWAŁA nr 10 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: upowa�nienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 
Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

postanawia co nast�puje: 

Upowa�nia si� Rad� Nadzorcz� do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w zwi�zku ze 

zmianami Statutu wynikaj�cymi z Uchwały nr 8 (podj�tej w dniu dzisiejszym), a tak�e w 

zwi�zku z dookre�leniem kapitału zakładowego Spółki przez Zarz�d, w zwi�zku z 

widełkowym podniesieniem tego kapitału. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



UCHWAŁA nr 11 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki ROBINSON Europe S.A. z siedzib� w Bielsku-Białej 
z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie: wyra�enia zgody na udzielenie przez członków Zarz�du Spółki por�czenia 
wekslowego na zabezpieczenie kredytu Spółki w Banku BPS S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, stosownie do art. 15 §1 kodeksu spółek handlowych 

wyra�a zgod� na udzielenie por�czenia spłaty kredytu zaci�gni�tego przez Spółk� w Banku 

BPS S.A. na podstawie Umowy nr 1163432/28/K/Rb/09 z dnia 23 pa�dziernika 2009r. wraz z 

pó�niejszymi aneksami, ostatni Aneks nr 2 z  dnia 23.09.2011r., przez akcjonariuszy Spółki:    

1) Starko Janusz,  

2) Busz Paweł,     

3) Pszczoła Sławomir,  

   

b�d�cych jednocze�nie Członkami jej Zarz�du. 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
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