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Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. 

 

APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 

w dniu 22 czerwca 2010 roku 

 

Uchwała nr 1 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 Statutu 

APLISENS S.A. oraz § 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A., na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się …………………….. 

 

Uchwała nr 2 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

Na podstawie § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1) ............................................................. 

2) ............................................................. 

3)   .......................................................... 
 

 

Uchwała nr 3 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Przyjmuje się następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.  

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku 

oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok.  

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w 2009 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, 

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 

2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania 

obowiązków za 2009 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2009 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 
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19 637,60 zł poprzez emisję 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy  warrantów 

subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową 

kadencję. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na 

nową kadencję. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Uchwała nr 4 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki w 2009 roku. 

 

Uchwała nr 5 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

Spółki w 2009 roku. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku. 

 

Uchwała nr 6 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, 

obejmujące: 

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 71 738 223,54 złotych; 

2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 7 402 771,65 złotych; 

3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 

netto o kwotę 16 107 314,63 złotych; 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 

kwotę 21 382 103,01 złotych; 

5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do 

sprawozdania finansowego. 

 

Uchwała nr 7 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Spółki za 2009 rok. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
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Kapitałowej Spółki za 2009 rok obejmujące: 

1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 74 764 357,34 złotych; 

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości  

 7 004  828,13 złotych; 

3) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu 

środków pieniężnych netto o kwotę 16 787 672,20 złotych; 

4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie 

kapitału własnego o kwotę 20 677 159,10 złotych; 

5) informację na temat polityki rachunkowości oraz inne informacje objaśniające do 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

 

Uchwała nr 8 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Adamowi Jackowi 

Żurawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku. 

 

Uchwała nr 9 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium członkowi Zarządu Grzegorzowi 

Głowackiemu z wykonywania przez niego obowiązków od 30 listopada 2009 do 31 grudnia 

2009 roku. 

 

Uchwała nr 10 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Mirosławowi Karczmarczykowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku. 

 

Uchwała nr 11 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Andrzejowi Kobiałce z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku. 

 

Uchwała nr 12 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce 

Kultys-Żurawskiej z wykonywania przez nią obowiązków w 2009 roku. 
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Uchwała nr 13 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi 

Zubkowowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku. 

 

Uchwała nr 14 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi 

Tuzimkowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku. 

 

Uchwała nr 15 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej. 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi 

Kozaczukowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2009 roku. 

 

 

Uchwała nr 16 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B i serii BB 

 

Na podstawie art. 393 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym postanawia: 

1) Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 

22.06.2010 roku (warunkowe podwyższenie), Spółka wyemituje w celu podwyższenia nie 

więcej niż 66.667 warrantów subskrypcyjnych serii B i nie więcej niż 31 521 warrantów 

subskrypcyjnych serii BB  uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy (Warranty). 

2) Szczegółowe warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania Warrantów, zostały 

określone w uchwale Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 

czerwca 2008 roku na podstawie której utworzono Program Motywacyjny, zmieniony następnie 

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2008 

roku. i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31 lipca 

2009 roku. 

3) Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii BB w ilości 31 521 na 

podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr U8/5/2010 z dnia 6 maja 2010 r. jest Prezes Zarządu 

Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej Nr U8/5/2010 z dnia 6 maja 2010 r. stanowi Załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

4) Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B w ilości 66 667 na 

podstawie Uchwały Zarządu Spółki Nr 6/2010 są pracownicy wymienieni w powyższej uchwale. 

Uchwała Zarządu Spółki Nr 6/2010 stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

5) Każdy z warrantów będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej akcji Spółki 

serii D po cenie emisyjnej 20 groszy (równej wartości nominalnej akcji). 

6) Warranty zostaną wydane w terminie 7 dni od daty wpisu do rejestru warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego. 
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7) Wykonanie praw z warrantów będzie możliwe w terminie do 18 miesięcy od dnia wydania 

warrantów. 

 

 

Uchwała nr 17 

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19 637,60 zł poprzez 

emisję 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy  warrantów subskrypcyjnych z 

pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

Na podstawie art. 432, 448, 449 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym postanawia co 

następuje: 

1) Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 19 637,60 zł 

(słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) 

poprzez emisję nie więcej niż 98 188. akcji (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt 

osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) 

każda (akcje Serii D). 

2) Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do 

objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane 

przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2010 

roku (Warranty). 

3) Prawo do objęcia akcji serii D będzie mogło być wykonane przez posiadaczy warrantów 

na warunkach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.06.2010 

2010 roku w terminie nie późniejszym niż 18 miesięcy od daty wydania warrantów. 

4) Prawo do objęcia akcji serii D będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom warrantów, 

którzy są objęci Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie uchwały Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 czerwca 2008 roku, zmienionym 

następnie Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 

listopada 2008 roku i Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 

dnia 31 lipca 2009 roku. 

5) Akcje Serii D będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów, 

którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu akcji serii D, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną akcji serii D (Objęcie). 

6) Cena emisyjna akcji serii D zostaje ustalona na kwotę 0,20 zł (dwudziestu groszy) za jedną 

akcję i jest ona równa wartości nominalnej akcji.  

7) Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach: 

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w 

dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 

stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

- akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym 

akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to 

znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

8) Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym 

akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz 

sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 

9) Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa akcje serii D emitowane będą w formie 
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zdematerializowanej. 

10) W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą 

uchwałą stanowiącą zmianę statutu, zmieni się §5 Statut Spółki, który będzie uaktualniany w 

trybie określonym w art. 452 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

 

 

Uchwała nr 18 

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2009 rok. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie APLISENS S.A. postanawia zysk netto za 2009 rok w kwocie 7 402 771,65 zł 

przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Realizowana przez Spółkę strategia rozwoju zakłada dokonanie w latach 2010 – 2011 

znaczących inwestycji zwiększających moce produkcyjne oraz wzmacniających kanały 

sprzedaży i obecność na wybranych rynkach. Planowana jest także akwizycja spółki o 

pokrewnym do APLISENS S.A. profilu działalności. W związku z planowanym wzrostem 

produkcji i sprzedaży Zarząd przewiduje także potrzebę zwiększenia kapitału obrotowego 

Spółki. 

 

Zarząd jest przekonany, że zrealizowanie strategii Spółki  przyniesie szybszy wzrost wartości 

i wyceny giełdowej APLISENS S.A. i będzie w efekcie korzystne dla Akcjonariuszy.  

 

Zarząd wnosi zatem o zarekomendowanie przez Radę Nadzorczą  Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu APLISENS S.A. podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku za 2009 rok w 

całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. 

 

 

Uchwała nr 19 

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji. 

 

Na podstawie § 16 Statutu Spółki, Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej 

APLISENS S.A. na ……………………… 

 

Uchwała nr 20 

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 

2 Statutu APLISENS S.A., powołuje się ………………………. na Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej APLISENS S.A. 

 

Uchwała nr 21 

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 

2 Statutu APLISENS S.A., powołuje się ………………………. na Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej APLISENS S.A. 
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Uchwała nr 22 

 

Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust. 

2 Statutu APLISENS S.A. na członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. powołuje się 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

Uchwała nr 23 

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 

 

Na podstawie § 22 Statutu APLISENS S.A. ustala się wynagrodzenie Rady Nadzorczej 

APLISENS S.A. w następujący sposób: 

 

- ………………… zł - Przewodniczący Rady Nadzorczej    

- …………….…... zł - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   

- …………….…... zł - Członek Rady Nadzorczej     

 

 

Uchwała nr 24 

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APLISENS S.A. 

 

Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przyjęty Uchwałą Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku, w następujący sposób: 

 

§ 12 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile 

przepisy ustawy lub statut nie stanowią inaczej. Na każdą akcję przypada 1 głos na Walnym 

Zgromadzeniu. 

2. Dopuszcza się oddawanie głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną z 

zastrzeżeniem, iż zachowane zostaną poniższe wymagania. 

3. Oddanie głosu w drodze korespondencyjnej, pod rygorem nieważności głosu, wymaga 

użycia formularza publikowanego przez Zarząd Spółki na stronie internetowej zgodnie z 

regulacją odpowiednich przepisów prawa. Głos korespondencyjny uważa się za skutecznie 

oddany, jeżeli zostanie doręczony Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na 

Walnym Zgromadzeniu. 

4. Zarząd Spółki, celem identyfikacji Akcjonariusza głosującego drogą korespondencyjną, 

podejmie odpowiednie działania zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszego 

Regulaminu z tym, że oddanie głosu drogą korespondencyjną wymaga złożenia przez osobę 

oddającą głos podpisu zgodnego z notarialnie poświadczonym wzorem podpisu 

przedłożonym Spółce.  

5. Zarząd Spółki przechowuje otrzymane karty wzorów podpisów. 

 

§ 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Ustalanie wyników głosowania następuje poprzez podliczeniu głosów przez Komisję 

Skrutacyjną z uwzględnieniem głosów oddanych korespondencyjnie. Wyniki przekazywane 
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są Przewodniczącemu. Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza czy uchwała 

została podjęta, czy też, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej 

większości głosów. 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

 

 

Uchwała Nr U8/5/2010 

Rady Nadzorczej  

APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 6 maja 2010 r. 

 

 

 

Rada Nadzorcza w ramach realizacji za rok 2009  Programu Motywacyjnego Pracowników 

APLISENS S.A. zgłasza do uchwalenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy  prawo do objęcia akcji Spółki przez Prezesa Zarządu APLISENS S.A po 

cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji Spółki w ilości 31 521 szt. 

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                                               Przewodniczący Rady Nadzorczej                                            

                   

         Andrzej Kobiałka                                                               Mirosław Karczmarczyk                                                             

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

do uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 

 

Warszawa, 6 maja 2010 r. 

 

 

UCHWAŁA ZARZĄDU 6/2010 

 

 

Na podstawie art. 10 Programu Motywacyjnego oraz Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 6 

maja 2010 r. Nr U7/5/2010 Zarząd przedstawia listę imienną osób uprawnionych do objęcia 

warrantów, celem podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 

ramach realizowanego Programu Motywacyjnego za rok 2009. 
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Przy podejmowaniu uchwały w zakresie ilości i wartości warrantów przysługujących 

członkowi zarządu Grzegorzowi Głowackiemu, w związku z treścią art. 377 Kodeksu spółek 

handlowych, członek zarządu Grzegorz Głowacki wstrzymał się od udziału w rozstrzyganiu 

tej sprawy. 

 

Załącznik: lista imienna. 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 

 

Opinia Zarządu Spółki 

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym 

akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D 

 

Wyłączenie prawa poboru akcji serii D umożliwi zaoferowanie ich w ramach 

Programu Motywacyjnego kluczowym pracownikom i członkom Zarządu Spółki.  

Możliwość preferencyjnego nabycia akcji serii D będzie mieć znaczenie motywacyjne, 

a rozłożenie Programu Motywacyjnego  w czasie  zwiąże długofalowo ze spółką wysokiej 

klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii Spółki. Program Motywacyjny oparty o 

realizację ambitnego celu sprzyja stałemu wzrostowi wartości Spółki, a co za tym idzie 

wzrostowi ceny akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy. 

Cena emisyjna  akcji serii D zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego 

równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki APLISENS S.A. i wynosić będzie 20 groszy. 


