Uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.
w dniu 14 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr 28/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu poprzez dodanie §16a.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się do Statutu Spółki zmianę, polegającą na dodaniu po §16 nowego §16a. o następującej
treści:
„§ 16a
1.

2.

3.

4.

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w Spółce może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2,
wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich
pozostałych akcji Spółki.
W przypadku, gdy przekroczenie progu, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w wyniku pośredniego
nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach
wnoszenia ich jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału, w wyniku zmiany Statutu,
wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech
miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do:
a) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych
akcji Spółki, albo
b) zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów,
chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w
ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów.
Przez pośrednie nabycie akcji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego w spółce
kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce
kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym oraz nabycie lub
objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny.
Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z
ust. 1 lub 2 nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje Spółki, w
inny sposób niż w ramach wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do
zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje Spółki.

5.

6.

7.

8.

9.

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o
którym mowa w ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej
liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w
którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów.
Wezwanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w procedurze przewidzianej dla wezwań, o
których mowa w art. 77 – 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, zaś w przypadku jej zmiany lub uchylenia – w procedurze wprowadzonej w ich
miejsce przez Ustawodawcę.
Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 25% ogólnej liczby akcji spółki, jeżeli
przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w
ust. 1. Akcjonariusz, który nie wykonał obowiązku, o którym mowa w ust. 2 lub wykonał go w
sposób nienależyty, do chwili usunięcia uchybienia nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż
25% ogólnej liczby akcji spółki.
Zmiana postanowień niniejszego paragrafu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością bezwzględną 80% głosów, przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej
połowę kapitału zakładowego. Postanowienia § 16 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują od dnia wejścia w życie zmiany przepisów
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1983 z późn. zm.), których skutkiem będzie zniesienie obowiązku ogłoszenia publicznego
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w celu przekroczenia
progu 33% ogólnej liczby głosów w tej spółce, który wynika z art. 73 tej ustawy w brzmieniu
obowiązującym w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14.04.2022 r.”
§2

Zmiany dokonane ww. uchwałą wejdą w życie od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 433 234,
2. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 65%,
3. Łączna liczba ważnych głosów: 12 433 234
w tym
a. liczba głosów "za": 6 587 779,
b. liczba głosów "przeciw": 5 845 455
c. liczba głosów "wstrzymujących się": 0

