
CYFROWY POLSAT S.A. 

Raport bieżący numer: 5/2010 

Data raportu: 10 lutego 2010 roku 

Temat: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat 
S.A. oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat 
S.A.  

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
zostało zwołane na dzień 8 marca 2010 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie 
Spółki, przy ul. Łubinowej 4a. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 
Brzmienie dotychczasowe: 

Art. 8 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) 

złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia 

pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym: 

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do 

prawa głosu. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do 

prawa głosu. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do 

prawa głosu. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, imiennych, uprzywilejowanych co 

do prawa głosu. Każda akcja serii D daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) 

głosów. 

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, zwykłych, na okaziciela. 

6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, zwykłych, na 

okaziciela. 



 

Proponowane brzmienie: 
 

Art. 8 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) 

złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia 

pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym: 

1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do 

prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym 

Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do 

prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym 

Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do 

prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym 

Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 

175 000 000, w tym:  

a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset 

jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych 

akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 

166 917 501 

b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000. 

5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 

1 - 75 000 000. 

6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, 

oznaczonych numerami 1 - 5 825 000. 

 

Brzmienie dotychczasowe: 

 

Art. 27 ust. 2  

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają liczbę głosów 

odpowiadającą liczbie posiadanych akcji, z zastrzeżeniem, że akcje serii od „A” do „D” dają na 

Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów. 

 
Proponowane brzmienie: 

 
Skreśla się ust. 2 w Art. 27 Statutu Spółki. 
 



Dotychczasowe ust. 3 i 4 w Art. 27 Statutu Spółki oznacza się odpowiednio jako ust. 2 i ust. 3. 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia niektórych akcji do obrotu na rynku regulowanym, 

dokonania innych czynności z tym związanych oraz ich dematerializacji. 

8. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt. 6 

powyżej.  

9. Zamknięcie obrad. 

 

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 marca 2010 roku, 

przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. 

2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki zwołanego na dzień 8 marca 2010 roku. 

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie 
internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/  w zakładce Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy – Materiały. 

 

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim 

 

Podpisano przez: 

 

/p/ Tomasz Szeląg 

Tomasz Szeląg, Członek Zarządu 

 

 

/p/ Dariusz Działkowski 

Dariusz Działkowski, Członek Zarządu 


