Protokół
posiedzenia Zarządu Grupy KĘTY Spółka Akcyjna
odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 roku
Porządek posiedzenia przewidywał podjęcie uchwał w sprawach:
1. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty SA
2. Zmian w Statucie Spółki.
W posiedzeniu udział wzięli:
Dariusz Mańko
Adam Piela

-

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

Ad. 1. Zarząd Spółki działając na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz
Regulaminu Pracy Zarządu podjął uchwałę o treści
Uchwała nr 28/2012 Zarządu Grupy KĘTY S.A.

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art.
395, 399 § 1 i 4021 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 maja 2012 r. o
godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w hotelu Hyatt Regency
Warsaw, ul. Belwederska 23 (sala Topaz).
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych za rok obrotowy
2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu.
10. Przedstawienie sprawozdania i oceny działalności Rady Nadzorczej w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opcji menedŜerskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H, I, J z prawem pierwszeństwa objęcia
akcji serii G Spółki oraz warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji
akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do
akcji oraz obligacji, w celu umoŜliwienia objęcia akcji serii G Spółki osobom biorącym
udział w programie opcji menedŜerskich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści
Statutu warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G,
dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 13.

15. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian w Statucie Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Ad. 2. W oparciu o § 3, pkt. 1b Regulaminu Pracy Zarządu Spółki oraz o § 30 ust.3 Statutu
Grupy KĘTY S.A., Zarząd podjął uchwałę o następującej treści:
Uchwała nr 29/2012 Zarządu Grupy KĘTY S.A.
I. Zarząd Grupy KĘTY S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o dokonanie
następujących zmian w Statucie Spółki:
- w § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyŜszony o kwotę 687.000 zł (słownie:
sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu
siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości
nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) kaŜda. Warunkowe podwyŜszenie
kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G
osobom uczestniczącym w programie opcji menedŜerskiej, będących posiadaczami obligacji
serii H, I, J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru w
stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
- § 21 ust. 2
Jest: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu
spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych
uprawnień Rady naleŜy:
1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o
których mowa w pkt. 1 i 2,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
10. zatwierdzanie budŜetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.
Projekt: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu
spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych
uprawnień Rady naleŜy:
1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o
których mowa w pkt. 1 i 2,
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,

5. skreślony
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7. zawieszanie w czynnościach z waŜnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
10. zatwierdzanie budŜetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

- § 37
Jest: Sprawozdania finansowe Spółki ogłaszane będą przez Zarząd w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, ogłoszenia w innych zaś sprawach
zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Projekt:
§ 37 skreślony

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Dariusz Mańko

............................................................

2. Adam Piela

............................................................

