Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą

Uchwała Nr 2/3/2007
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej:
„Spółką”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym, co
następuje. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§1
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iŜ dodaje się nowy § 11a o następującym brzmieniu:

„1. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego, w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 lata, o kwotę nie wyŜszą niŜ 2.300.000 złotych z tym,
Ŝe podwyŜszenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego moŜe zostać dokonane w
drodze jednego albo kilku podwyŜszeń.
2. Wykonując upowaŜnienie do docelowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki moŜe
wydawać akcje w zamian za wkłady pienięŜne i niepienięŜne
3. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia
podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa
zapisu upływającym nie później niŜ z końcem okresu, na który zostało udzielone upowaŜnienie do
podwyŜszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.
4. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki
dotyczącego kaŜdego podwyŜszenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału
docelowego.
5. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności w celu kaŜdorazowego
dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów
wartościowych, w tym akcji Spółki, a takŜe innych papierów wartościowych powstających w
związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do
akcji). W szczególności upowaŜnia się Zarząd Spółki do kaŜdorazowego zawierania umów o
rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów
wartościowych, w tym akcji Spółki, a takŜe innych papierów wartościowych powstających w
związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.”
§2
Uchwała niniejsza wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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