Uchwały powzięte przez NWZ 05 października 2009roku

Jest wiele dróg
dr do celu. Tworzymy najlepszą

Uchwała nr 31/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając
działaj c w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybra
wybrać na
Przewodniczącego
cego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Tarnowskiego.
Uchwała została podjęta
ta w głosowaniu tajnym przy 5.985.739 głosów „za”, 68.444 „przeciw” i 102
„wstrzymujących się”; liczba akcji z których oddano waŜne
wa
głosy: 1.870.285 akcji, co stanowi
st
57,36 % kapitału
zakładowego spółki.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
ia stwierdził, Ŝe:
Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki w dniu 07 września
2009 roku oraz ogłoszenie za pośrednictwem
rednictwem systemu ESPI raportu bieŜącego
cego nr 39/2009 z dnia 07 września 2009
roku sporządzonego przez Zarządd Spółki, stosownie do art. 398, art. 399 § 1 w związku
ązku z art. 4022 § 1 i 2 Kodeksu
spółek handlowych,
- w Zgromadzeniu uczestniczy 1.870.2855 akcji spółki, posiadających 6.054.285 głosów, co stanowi
st
57,36 % kapitału
zakładowego spółki, co stanowi 81,32 % głosów, wobec powyŜszego
szego Zgromadzenie stoso
stosownie do art. 402 i 408
Kodeksu spółek handlowych jest waŜnee i zdolne do podjęcia
podj
uchwał.
Uchwała nr 32/2009
Nadzwyczajnego
wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać
wybra na członków Komisji Skrutacyjnej:
1. Piotr Rychta
2. Edward Sierański.
Uchwała została podjęta
ta w głosowaniu jawne przy 6.054.283 głosów „za”, 0 „przeciw”
„prz
i 2 „wstrzymujących
się”; liczba akcji z których oddano waŜne
Ŝne głosy: 1.870.285 akcji, co stanowi 57,36 % kapitału
pitału zakładowego spółki.
spółki
Uchwała nr 33/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie przyjęcia
przyj
porządku obrad Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć
przyj
porządek
dek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 7 września
wrze
2009 r.
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego
yczajnego Walnego Zgromadzenia.
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2. Wybór Przewodniczącego
cego Nadzw
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości
ci zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolno
zdolności do
podejmowania przez nie uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyŜszenia
podwy szenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
emisj akcji zwykłych na
okaziciela serii K z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej
emisji oraz zmiany Statutu
tu Spółki.
7. Podjęcie
cie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8.

Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta
ta w głosowaniu jawnym przy 6.054.283 głosów „za”, 0 „przeciw”
„prz
i 2 „wstrzymujących
się”; liczba akcji z których oddano waŜne
Ŝne głosy: 1.870.285 akcji, co stanowi 57,36 % kapitału
pitału zakładowego spółki.
spółki
Uchwała nr 34/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie podwyŜszenia
szenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
emisj akcji zwykłych na okazic
okaziciela serii K
z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz
zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych
(dalej: „Ksh”)
Ksh”) oraz § 26 ust. 2 lit. h/ i i/ Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. postanawia,
co następuje:
dwieście sześćdziesiąt tysięcy
1. podwyŜsza się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.260.762 (trzy miliony dwie
siedemset sześćdziesiątt dwa) złote o kwotę
kwot 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesi
ęćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. do
kwoty 4.710.762 (cztery miliony siedemset dziesięć
dziesi tysięcy siedemset sześćdziesią
dziesiąt dwa) złote poprzez emisję
1.450.000 (jeden milion czterysta
rysta pięćdziesiąt
pi
tysięcy)
cy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości
warto
nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda
da akcja, po cenie emisyjnej 3 (trzy) złote za jedn
jednąą akcję,akcję
2. akcje serii K zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej spółce Novitus Spółka Ak
Akcyjna z siedzibą w
Nowym Sączu
czu (art. 431 § 2 pkt 1 Ksh),
3. akcje zostaną zaoferowane za wkład pienięŜny,
pieni
4. umowa o objęciu
ciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Ksh, zostanie zawarta w terminie do 30 (trzydziestu) dni od
dnia skierowania oferty do Novitus S.A., nie później
pó
jednak niŜ 6 (sześć) miesięcy
cy od dnia powzięcia
powzi
uchwały,
5. akcje serii K uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki pocz
począwszy od
wypłaty z zysku za rok obrotowy 2009, tj. uczestniczą
uczestnicz w dywidendzie wypłacanej akcjonariuszom za rok
obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 st
stycznia 2009r.
6. w interesie Spółki wyłącza się w całości
cało ci prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do obj
objęcia akcji serii K
(prawo poboru); Akcjonariusze podzielają
podzielaj opinię Zarządu Spółki, Ŝe wyłączenie
czenie prawa poboru w stosunku do
akcji serii K leŜyy w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarz
Zarządu Spółki, która została
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załączona
do
niniejszej uchwały,
7. upowaŜnia się Zarządd Spółki do podejmowania wszelkich
ws
czynności
ci faktycznych i prawnych dla wykonania
niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji akcji serii K, oraz zarejestrowania podwyŜszenia
podwy
kapitału zakładowego Spółki w rejestrze
jestrze przedsiębiorców
prze
KRS,
8. walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki wyraŜa
wyra zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji
serii K do obrotu na rynku regulowanym – rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę
Giełd Papierów
Wartościowych
ciowych w Warszawie S.A. na podstawie przepis
przepisów
ów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie
instrumentami finansowymi,
9. walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki wyraŜa
wyra zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii K
zgodnie z przepisami ustawy z dniaa 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
10. upowaŜnia się Zarządd Spółki do podejmowania wszelkich czynności
czynno ci faktycznych i prawnych dla wykonania
niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji
emisji akcji serii K, oraz zarejestrowania podwyŜszenia
podwy
kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców,
przedsi
jak teŜ wszelkich czynno
czynności związanych z
dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii K do obrotu regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez
Giełdę Papierów Wartościowych
ciowych w Warszawie S.A., a w szczególno
szczególności
ci do zawarcia z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych
ciowych S.A. umowy, której przedmiotem bbędzie
dzie rejestracja i dematerializacja akcji serii K,
złoŜenia
enia oferty Novitus S.A. w ramach subskrypcji pr
prywatnej, jak teŜ dokonania wszelkich innych czynności
czynno
związanych z przedmiotową subskrypcją
subskrypcj prywatną.
11. W związku z podwyŜszeniem
szeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w treści
tre ci niniejszej uchwały zmienia się
si § 10
ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki
ki w następujący
następuj
sposób:
1) W § 10 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące
nast
brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.710.762 zł (cztery miliony siedemset
siedemset dziesięć
dziesi tysięcy siedemset
sześćdziesiątt dwa złote) i dzieli się
si na 4.710.762 (cztery miliony siedemset dziesięć
dziesi tysięcy siedemset
sześćdziesiąt dwie) akcje o wartości
ści nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda
ka da akcja, w tym na:
1/ 100.000 (sto tysięcy)
cy) akcji imiennych serii „A1” o numerach od 000.001 do 100.000;
2/ 100.000 (sto tysięcy)
cy) akcji imiennych serii „A2” o numerach od 100.001 do 200.000;
3/ 100.000 (sto tysięcy)
cy) akcji imiennych serii „A3” o numerach od 200.001 do 300.000;
4/ 100.000 (sto tysięcy)
cy) akcji imiennych serii „A4” o numerach od 300.
300.001
001 do 400.000;
5/ 100.000 (sto tysięcy)
cy) akcji imiennych serii „A5” o numerach od 400.001 do 500.000;
6/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych
ennych serii „A6” o numerach od 500.001 do 600.000;
7/ 100.000 (sto tysięcy)
cy) akcji imiennych serii „B1” o numerach od 600.001 do 700.000;
8/ 100.000 (sto tysięcy)
cy) akcji imiennych serii „B2” o numerach od 700.001 do 800.000;
9/ 102.680 (sto dwa tysiące sześćset
śćset osiemdziesi
osiemdziesiąt)
t) akcji imiennych serii „B3” o numerach od 800.001 do
902.680;
10/ 97.320 (dziewięćdziesiątt siedem tysi
tysięcy trzysta dwadzieścia)
cia) akcji imiennych serii „B4” o numerach od
902.681 do 1.000.000;
11/ 46.000 (czterdzieści sześć tysięcy)
cy) akcji imiennych serii „C1” o numerach od 1.000.001 do 1.046.000;
12/ 3.000 (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii „C2”;
13/ 7.083 (siedem tysięcy
cy osiemdziesi
osiemdziesiąt trzy) akcji na okaziciela serii „C3”;
14/ 18.917 (osiemnaście tysięcy
cy dziewi
dziewięćset siedemnaście)
cie) akcji na okaziciela serii „C4”;
15/ 268.500 (dwieście sześćdziesiąt
ąt osiem tysi
tysięcy pięćset)
set) akcji na okaziciela serii „D”;
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16/ 235.975
(dwieście trzydzieści pięć tysięcy
cy dziewięćset
dziewięć siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E”;
17/ 58.940 (pięćdziesiątt osiem tysięcy dziewięćset
dziewi
czterdzieści) akcji na okaziciela serii „F”;
18/ 428.621 (czterysta dwadzieścia
ścia osiem tysi
tysięcy sześćset dwadzieścia
cia jeden) akcji na okaziciela serii „G”;
19/
9/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I;
20/ 193.726 (sto dziewięćdziesiąt
ąt trzy tysi
tysiące siedemset dwadzieścia sześć)) akcji na okaziciela serii J;
21/ 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt
pi
tysięcy)
cy) akcji na okaziciela serii K.”
2) W § 10 ustępp 4 Statutu Spółki otrzymuje nast
następujące brzmienie:
„4. Akcje serii „C2” „C3” „C4”, „D”, „E”, „F”, „G”, „I”, „J” i „K” nie są
s uprzywilejowane.”
OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
w sprawie uzasadnienia wyłączenia
czenia prawa poboru Akcji serii K oraz w sprawie uzasadnienia sposobu
sposob ustalenia
ceny emisyjnej Akcji serii K
Zarząd Spółki LSI Software S.A.,, działając
działaj c w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją
swoj
opinię w sprawie wyłączenia
czenia prawa poboru Akcji serii K oraz w sprawie proponowanej
proponowanej ceny emisyjnej Akcji serii
s
K.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji serii K jest w
pełni uzasadnione, gdyŜ celem emisji jest zaoferowanie Akcji serii K inwestorowi – Novitus Spółce Akcyjnej z
siedzibą w Nowym Sączu. W dniu 23 kwietnia 2009 roku pomiędzy
pomi dzy NOVITUS S.A., LSI Software S.A., Panem
Grzegorzem Siewierą i Panem Pawłem Tarnowskim zawarta została umowa okre
okreś
określająca
zasady nabycia akcji
Spółki LSI Software S.A. przez NOVITUS S.A., o czym Spółka informowała w drodze raportu bieŜącego
bie
nr
11/2009 w dniu 23 kwietnia 2009r. Strony umowy: LSI Software S.A., Pan Grzegorz Siewiera i Pan Paweł
Tarnowski zobowiązały się do doprowadzenia do podwy
podwyŜszenia
szenia kapitału zakładowego LSI poprzez emisję
e
Akcji
serii K w ilości
ci 1.450.000 akcji po cenie emisyjnej 3 złote za ka
kaŜdą akcję i wprowadzenia tych akcji do obrotu
regulowanego na rynek giełdowy prowadzony przez GPW, a NOVITUS S.A. zobowiązał
zobowi
się do objęcia tych
akcji zaoferowanych w ramach subskrypcji
subskrypcji prywatnej w zamian za wkład pienięŜny.
pienięŜ
Celem przeprowadzenia
subskrypcji prywatnej Akcji serii K przeznaczonej dla w/w inwestora jest doprowadzenie do powstania związku
zwi
kapitałowego z Novitus S.A., który zapewni dostęp
dost do największego
kszego w Polsce kanału
kanał sprzedaŜy dla rynku
retailowego i HoReCa, wsparcie merytoryczne i finansowe przy realizacji duŜych
du ych projektów, co w konsekwencji
pozwoli zwiększyć skalę działalności oraz zdecydowanie umocni pozycj
pozycję LSI Software S.A., jako lidera na tym
rynku. Dlatego Zarządd Spółki uznaje, iiŜ wyłączenie prawa poboru leŜyy w interesie Spółki i jest zgodne z jej
przyszłym długookresowym rozwojem. Proponowana wysokość
wysoko ceny emisyjnej Akcji serii K została ustalona w
drodze negocjacji z inwestorem i stanowi jeden z elementów zawartej
zaw tej z nim umowy inwestycyjnej.

W głosowaniu jawnym grupami akcjonariuszy otrzymano następujące
nast
wyniki z liczby akcji z których oddano
waŜne głosy: 1.870.285 akcji, co stanowi
nowi 57,36 % kapitału zakładowego spółki:
- grupa akcji uprzywilejowanych przy 5.230.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
„wstrzymuj
się”,
- grupa akcji zwykłych przy 302.779 głosów „za”, 521.506 „przeciw”
„prz ciw” i 0 „wstrzymujących
„wstrzymuj
się” - uchwała nie
została podjęta.
W tym miejscu pełnomocnicy akcjonariuszy: Novitus S.A. i Jerzego Popławskiego oświadczyli, Ŝe głosowali
przeciw uchwale i zgłosili sprzeciwy do uchwały.
uchwały
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W związku z niepodjęciem
ciem uchwały nr 34/2009
34
Przewodniczący
cy Zgromadzenia zaproponował zmian
zmianę
porządku obrad poprzez odstąpienie
ienie od głosowania uchwał nr 35/2009 – 40/2009 dotyczących
dotyczą
zmian w składzie Rady
Nadzorczej Spółki.
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
„Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić
odst
od głosowania uchwał nr 35/2009 –
40/2009 dotyczących zmian w składzie
ie Rady Nadzorczej
Na
Spółki.”
Uchwała została podjęta
ta w głosowaniu jawnym przy 6.054.183 głosów „za”, 0 „przeciw” i 102
„wstrzymujących się” liczba akcji z których oddano waŜne
wa
głosy; 1.870.285 akcji, co stanowi
st
57,36 % kapitału
zakładowego spółki.
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