
Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix 
S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana ……………………………… .” 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono 
sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie odstępuje od 
wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego 
Zgromadzenia.” 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za: ……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono 
sprzeciw/nie zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 

1. otwarcie Zgromadzenia, 
2. wybór przewodniczącego, 
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 



4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 
uchwał, 

5. przyjęcie porządku obrad, 
6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2014, 
7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: 

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 
sprawozdania finansowego za 2014 rok 

b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r. 
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, 
b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2014, 
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 
d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

2014, 
e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy 2014, 
f. odwołanie członków Rady Nadzorczej, 
g. powołania członków Rady Nadzorczej , 
h. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;   
i. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii E w drodze  subskrypcji 

prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 
NewConnect oraz zmiany statutu Spółki; 

j. dalszego istnienia spółki 
9. wolne wnioski, 
10. zamknięcie Zgromadzenia. 

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
rok obrotowy 2014, postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 
 

 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności 
za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 
rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 
2014. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2013, postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które 
obejmuje: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 

3.192.055,06 złotych;  
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 

wykazujący zysk netto w kwocie  (+) 162.475,73  złotych;  
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia  31 grudnia 2014 

roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę (+) 162.475,73 złotych;  
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 1.223,04 złotych;  
6) informację dodatkową.  



 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 
 
 
 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium 
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu 
Sławomirowi Huczała – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia: 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu 
Jackowi Magdziarz– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 



Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Pani 
Anecie Bownik – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia  09.05.2014 r. do dnia 27.07.2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu 
Jerzemu Lange– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 

 
 

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia: 



 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu 
Waldemarowi Zagajewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 26.11.2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu 
Stefanowi Michalik-Lipka– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 09.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Panu 
Bogusławowi Kędzierskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 28.07.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 



Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 

 
Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej  

 
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej : 
 
………………………………….. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej  
 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie postanawia: 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia  powołać w skład Rady Nadzorczej : 
 
……………………. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Binary Helix S.A. (dalej: Spółka), działając na 
podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo 
poboru Akcji serii E, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyla się do jej treści.  
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 
serii E w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.  
 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 

 
 

Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki  

 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Binary Helix S.A. (dalej: Spółka) uchwala co następuje:  

 
§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 15.000 zł (słownie: piętnaście 
tysięcy) złotych oraz nie większą niż 350.000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy o jaką kapitał zakładowy ma zostać 
podniesiony.   

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 
akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda 
(dalej: akcje serii E).   

3. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

4. Akcje serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać 
dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (dalej: "Ustawa o obrocie").   



5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 
1 Kodeksu Spółek Handlowych. 

6. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości 
odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. 

7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku.   
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w 

szczególności do:  
a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, 
b. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, a także ewentualnej zmiany 
terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,  
c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii E,  
d. ustalenia zasad przydziału Akcji serii E,  
e. dokonania przydziału Akcji serii E,  
f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii E,  
g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.   

9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości 
odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. 

10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży 
oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości 
objętego kapitału zakładowego Spółki.   
 

§2   
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 

1 Ustawy o obrocie do 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) Akcji serii E. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o  

wprowadzenie Akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.  
Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby 
dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod 
nazwą NewConnect Akcji serii E, w tym do przeprowadzenia rejestracji Akcji serii E w Krajowym 
Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji serii E do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.  

 
§3 

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1  otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 352.632,10 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset 
trzydzieści dwa 10/100) złote i nie więcej niż 687.632,10 (sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset 
trzydzieści dwa 10/100) złote i dzieli się na 3.526.321 (trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta 
dwadzieścia jeden) do 6.876.321 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia 
jeden) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:  
a)  660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o kolejnych numerach od 

000.000.001 do 000.660.000,  
b)  2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000,  
c)  276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175,  
d)  47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych 

numerach od 000.000.001 do 000.047.146.  
e)  nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji 

serii E o numerach od 000.000.001 do 003.500.000.   
 



§4   
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.  
 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 

 
 

Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie 
z dnia 30 czerwca 2015 r. 

dotycząca dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH 
 

 
Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Binary Helix S.A. z 
siedzibą  w Krakowie, postanawia: 
 

§ 1 
Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz 
wnioskami biegłego rewidenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano …… ważnych głosów z ……. akcji stanowiących …. % kapitału 
zakładowego. Za uchwałą głosowało: za:……., przeciw: ……., wstrzymało się: ………. Zgłoszono sprzeciw/nie 
zgłoszono sprzeciwu. 


