Raport bieżący nr 39/2019
2019-11-12
Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12 listopada 2019 r. i wyniki głosowań
"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 12 listopada 2019 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z
których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę
ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się:

(pkt 1 porządku obrad)
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego
Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.
Andrzej Leganowicz oświadczył, że:
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.953 akcji, co stanowi 96,15%
kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.953, z
czego oddano 44.304.953 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów
„wstrzymujących się”.

(pkt 3 porządku obrad)
Uchwała nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec braku kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej
odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.955 akcji, co stanowi 96,15%
kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.955, z
czego oddano 44.302.158 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2.797 głosach „wstrzymujących
się”.

(pkt 4 porządku obrad)
Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.
Przyjęcie porządku obrad.
Powzięcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz
utworzenia kapitału rezerwowego.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.955 akcji, co stanowi 96,15%
kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.955, z
czego oddano 44.304.955 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów
„wstrzymujących się”.

(pkt 5 porządku obrad)
Uchwała nr 5

w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000
r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orbis S.A. z
siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania
w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”) w celu ich umorzenia, na
zasadach określonych w niniejszej uchwale („Program”).

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
1. Spółka może nabyć nie więcej niż 13.076.923 (słownie: trzynaście milionów
siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) Akcji stanowiących łącznie nie
więcej niż 28,38% kapitału zakładowego Spółki;
2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) za
jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za
jedną Akcję. W przypadku gdy w czasie trwania okresu, o którym mowa w § 2.3 poniżej,
zostanie ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w kapitale

zakładowym Spółki, Zarząd Spółki bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody Rady
Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 2.5 poniżej jest upoważniony do podwyższenia ceny
nabycia Akcji (raz lub wielokrotnie), powyżej ceny maksymalnej wskazanej w zdaniu
poprzedzającym, w celu zrównania jej do ceny oferowanej w wezwaniu;
3. upoważnienie Zarządu
12 listopada 2021 r.;
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4. Akcje będą nabywane w trybie:
a.

przedstawienia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom zaproszenia do składania
ofert sprzedaży Akcji (jednej lub kilku), przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w
stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty
sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do
przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert
sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub

b. ogłoszenia wezwania na zapisywanie się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i
Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się
na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich
ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań.
5. Szczegółowe warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji, liczba nabywanych Akcji w
ramach danej transzy oraz metoda nabywania Akcji, o której mowa w § 2 ust. 4 powyżej)
zostaną określone przez Zarząd. Cena nabycia Akcji, liczba nabywanych Akcji w ramach
danej transzy oraz metoda nabywania Akcji będą podlegały zatwierdzeniu przez Radę
Nadzorczą;
6. Akcje nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału
zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz 360 § 2 KSH oraz § 29 ust. 1 pkt 6) Statutu
Spółki. Jeśli Spółka nabędzie, co najmniej, jedną Akcję, Zarząd będzie zobowiązany do
umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu
dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji oraz obniżenia kapitału
zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji nabytych na podstawie upoważnienia
zawartego w niniejszej uchwale.
W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.
396 § 4 i 5 i art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu
kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje
nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia
kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę w
wysokości 850.000.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt milionów złotych) z kapitału
zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być
przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji
Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę
utworzonego kapitału rezerwowego.

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program w całości lub części przed
upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3, przed wykorzystaniem środków
przeznaczonych na skup Akcji zgodnie z Programem.

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych
zmierzających do nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w
szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym
niniejszą Uchwałą.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 44.304.955 akcji, co stanowi 96,15%
kapitału zakładowego Spółki „ORBIS” S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 44.304.955, z
czego oddano 39.550.532 głosów „za”, przy 12.202 głosach „przeciw” i 4.742.221 głosach
„wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
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