PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI INVESTMENT FRIENDS SE KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 25 CZERWCA 2020

1.

Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej Statutu Spółki

1.1
W związku z utworzeniem akcji serii B następuje zmiana punktu 2.3 Statutu
Spółki i zatwierdza się go w następującym brzmieniu:
„2.3. Spółka posiada dwie serie akcji:

2.3.1 Akcje imienne bez wartości nominalnej (akcje serii A). Każda akcja serii A daje 1
(jeden) głos na walnym zgromadzeniu. Każda akcja serii A uprawnia akcjonariusza do
otrzymania 100% wypłaconej dywidendy na akcję zgodnie z uchwałą walnego
zgromadzenia.
2.3.2 Akcje imienne bez wartości nominalnej (akcje serii B). Każda akcja serii B daje 1
(jeden) głos na walnym zgromadzeniu. Każda akcja serii B uprawnia akcjonariusza do
otrzymania 50% wypłaconej dywidendy na akcję zgodnie z uchwałą walnego
zgromadzenia.
2.3.3 Zarówno akcjonariusze akcji serii A, jak i akcji serii B mają prawo uczestniczyć w
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i głosować we wszystkich sprawach. Zarówno
akcjonariusze akcji serii A, jak i akcji serii B uczestniczą również na zasadzie równości w
podziale aktywów pozostałych po rozwiązaniu Spółki i mają równe prawa wynikające z
przepisów prawa i Statutu Spółki.”
1.2
2.

Zatwierdza się nową wersję Statutu Spółki w nowym brzmieniu.

Zamiana 1.892.701 akcji Spółki należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B.

2.1
Zamienia się 1.892.701 akcji Spółki należących do Patro Invest OÜ i
zabezpieczonych zastawem na akcje serii B Spółki, zgodnie z definicją zawartą w
Statucie Spółki.
2.2
W wyniku zamiany akcji kapitał zakładowy Spółki będzie się składał z 7.107.299
akcji serii A i 1.892.701 akcji serii B. Patro Invest OÜ będzie posiadał 1.184.549 akcji
serii A i 1.892.701 akcji serii B.
2.3
Żadne akcje nie zostaną anulowane, ani nie zostaną wyemitowane nowe akcje w
ramach zamiany 1.892.701 akcji serii A należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B.
Akcje zostaną zamienione zgodnie z § 235 ust. 2 Kodeksu handlowego.
2.4
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
prawnych i faktycznych związanych ze zmianą Statutu Spółki i zamianą akcji,
wynikającą z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia:
2.4.1 Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury
rejestracyjnej w celu zmiany Statut Spółki w Estońskim Rejestrze Handlowym;

2.4.2 Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania zmiany Statutu
Spółki i zamiany akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w
depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym dla Spółki.
2.5
Punkty 1 i 2.1-2.3 niniejszych uchwał wchodzą w życie z chwilą rejestracji nowej
wersji Statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał w estońskim Rejestrze
Handlowym. Pozostałe części tych uchwał wchodzą w życie z chwilą ich przyjęcia.

