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FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

Dane Akcjonariusza: 

Imię i Nazwisko/ Nazwa: ………………………………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Nr oraz określenie dokumentu tożsamości/paszportu/inny urzędowy dokument tożsamości/ Nr właściwego 

rejestru:………………………………………………………………………………... 

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………... 

uprawniony do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "PGS SOFTWARE" S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

zwołanym na dzień 30 maja 2022 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa        w        Zwyczajnym        

Walnym        Zgromadzeniu        wydanym przez ....................................................................................... w 

dniu………………………………………. o numerze………………………………………… .. 

reprezentowany przez: 

 

Dane Pełnomocnika: 

Imię i Nazwisko/Nazwa:………………………………………………………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………………………….. 

Nr oraz określenie dokumentu tożsamości/paszportu/inny urzędowy dokument tożsamości/ Nr właściwego 

rejestru:…………………………………………………………………………………. 

za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniżej instrukcję do głosowania przez pełnomocnika  pod każdą z uchwał 

przewidzianych w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PGS  SOFTWARE" S.A. zwołanego na dzień 

30 maja 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę  porządkiem obrad. 

Miejsca i data wystawienia…………………………………………………………………………... 

 

 

…………………….. …………………….. 

/Akcjonariusz/ /Pełnomocnik/ 

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez 

Pełnomocnika. Formularz może być wykorzystywany wyłącznie jako instrukcja udzielona Pełnomocnikowi przez 

Akcjonariusza. Do formularza dołączone są załączniki zawierające projekty                     uchwał. W każdym załączniku określone 

jest miejsce na wytyczne Akcjonariusza dla Pełnomocnika. W rubrykach należy oznaczyć oddanie głosu lub złożenie 

sprzeciwu przeciwko danej uchwale. Oznaczenie następuje poprzez zakreślenie właściwego pola w rubryce  poprzez 

wstawienie znaku X. W sytuacji, gdy pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji powinien wpisać ilość akcji/głosów, 

które przeznacza w danym głosowaniu. 
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   Uchwała Nr _/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia …………. 2022 roku  
 
  

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia ................... 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
                         Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
Uchwała Nr _/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia ………….. 2022 roku 
 

 
W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
 

§ 1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 

a)      sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,  

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 
2021, 

c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz 
wypłaty dywidendy 

7. Powzięcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2021, 
c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty 

dywidendy, 
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 

rok obrotowy 2021, 
e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków  za rok obrotowy 2021, 
8. Przedstawienie planu przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

 
10.  Zamknięcie obrad.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 



 

4 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

   Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
 
 

 
W sprawie:   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

          2021  
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
2021 zawierające: 

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 81 416 tys. zł 
(słownie: osiemdziesiąt jeden milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych); 

b) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok 
obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które 
wykazuje zysk netto w wysokości 35 991 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć 
milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych); 

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 
2021 r., który wykazuje spadek kapitału własnego o 8 720 tys. zł (słownie: 
osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych); 

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 
2021 r., który wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 
kwotę równą   16 381 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta 
osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 

e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 
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Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
Uchwała Nr _/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia …………. 2022 roku  
 
 

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w roku obrotowym 2021 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 
obrotowym 2021. 
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
                                                     

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 
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Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
 

Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
  

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty 
dywidendy 

 
 

§ 1 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 

Wrocławiu postanawia osiągnięty przez „PGS SOFTWARE” S.A. w roku 
obrotowym 2021 zysk netto w wysokości 35 990 971,12 zł (słownie: trzydzieści pięć 
milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 
dwanaście groszy) przeznaczyć: 
a) na dywidendę kwotę w wysokości …………………. zł (słownie: ………………… 

groszy),  
b) na kapitał zapasowy kwotę w wysokości …………………. zł 

(słownie: …………………..groszy). 
2. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi ……………. zł 

(słownie: …………….. groszy). 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:  

a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień …………… 2022 roku, 
b) dzień wypłaty dywidendy na dzień …………… 2022 roku. 

  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 
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liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
Uchwała Nr _/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia …………. 2022 roku  
 

 
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Gurgulowi 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku 
do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Wojciechowi Gurgulowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 
roku. 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   
 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 
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liczba akcji: ………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
 

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Bartoszowi Jabłońskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku 
do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Bartoszowi Jabłońskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 
roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 
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Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
  

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Krzysztofowi Rolakowi 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku 
do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 
 

§ 1 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Krzysztofowi Rolakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 
roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 
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Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
  

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Marcinowi Stawarzowi 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku 
do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Marcinowi Stawarzowi – Członkowi Zarządu absolutorium z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 
roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 
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Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
  

W sprawie:  udzielenia Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 
2021 roku do dnia 04 października 2021 roku 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Pawłowi Gurgulowi absolutorium z wykonania obowiązków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 
04 października 2021 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 
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Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
  

W sprawie: udzielenia Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania 
obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres 
od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 04 października 2021 roku  

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Pawłowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków 
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku 
do dnia 04 października 2021 roku.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
 

Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  
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W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium  
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 04 
października 2021 roku 

  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Therese Asmar absolutorium z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 04 października 
2021 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 
 
 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
 

Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
  

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu   
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 
2021 roku do dnia 04 października 2021 roku 

 



 

14 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Szkutnickiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 04 
października 2021 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
Ucwała Nr _/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia …………. 2022 roku  
 

 
W sprawie:  udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 
2021 roku do dnia 04 października 2021 roku 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Witoldowi Strumińskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 
04 października 2021 roku. 
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§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
 

W sprawie:  udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Porczykowi 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 
2021 roku do dnia 04 października 2021 roku 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Porczykowi 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 
04 października 2021 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 
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liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
Uchwała Nr _/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia …………. 2022 roku  
 
  

W sprawie:  udzielenia Panu Wouter Roduner absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 
października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w tym 
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 13 
października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Panu Wouter Roduner absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 października 2021 roku do dnia 31 
grudnia 2021 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres 
od dnia 13 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 
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❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
  

W sprawie: udzielenia Tomaszowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 
października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,  w tym  
obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres 
od dnia 13 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku  

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Tomaszowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 04 października 2021 roku do dnia 31 
grudnia 2021 roku,  w tym  obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
za okres od dnia 13 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku  

 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 
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liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
Uchwała Nr _/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia …………. 2022 roku  
 

 
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Joy Castenmiller absolutorium  

z wykonania obowiązków za okres od dnia 04 października roku do 
dnia 31 grudnia 2021 roku 

  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Joy Castenmiller absolutorium z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 04 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 
2021 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 
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❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 
 

Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
  

W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Karolowi Sowie absolutorium 
z wykonania obowiązków za okres od dnia 04 października 2021 roku 
do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Karolowi Sowie absolutorium z 
wykonania obowiązków za okres od dnia 04 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 
2021 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 
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Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku  

 
 

W sprawie:  udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Kryńskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 04 
października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „PGS SOFTWARE” Spółki Akcyjnej z siedzibą we 
Wrocławiu udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Wojciechowi Kryńskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 04 października 2021 roku do 
dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Uchwała Nr _/2022 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„PGS SOFTWARE” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia …………. 2022 roku 

 

W sprawie: przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
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§ 1 

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "PGS Software" Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000304562, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przekształcana”) niniejszym postanawia 

dokonać przekształcenia Spółki Przekształcanej w spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą "PGS Software" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przekształcona”). 

§ 2 

Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 527.300 zł (pięćset 

dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) i zostanie podzielony na 10.546 (dziesięć 

tysięcy pięćset czterdzieści sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 

nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Wobec tego, że kapitał zakładowy 

Spółki Przekształconej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki Przekształcanej, 

w zamian za każde 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji w Spółce Przekształcanej każdy 

akcjonariusz Spółki Przekształcanej otrzyma 1 (jeden) udział w Spółce 

Przekształconej.  

§ 3 

Z uwagi na fakt, że wkłady na kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej zostały 

uprzednio wniesione w całości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, kapitał 

zakładowy Spółki Przekształconej będzie pokryty w całości od momentu jej 

przekształcenia. 

§ 4 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej postanawia, że w skład 

Zarządu Spółki Przekształconej będą wchodzić: 

1) Pan Wojciech Gurgul i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki 

Przekształconej, 

2) Pan Krzysztof Rolak i powierza mu funkcję Członka Zarządu Spółki Przekształconej, 

3) Pan Bartosz Andrzej Jabłoński i powierza mu funkcję Członka Zarządu Spółki 

Przekształconej,  

4) Pan Marcin Stanisław Stawarz i powierza mu funkcję Członka Zarządu Spółki 

Przekształconej. 

Warunki wynagrodzenia członków Zarządu Spółki Przekształconej z tytułu pełnienia 

tych funkcji pozostaną takie same jak dotychczas określone dla tych osób z tytułu 

pełnienia analogicznych funkcji w Spółce Przekształcanej uchwałami Rady Nadzorczej 

Spółki Przekształcanej z dnia 21 grudnia 2021 r., co zostanie dodatkowo potwierdzone 

uchwałą wspólników Spółki Przekształconej po rejestracji przekształcenia. 

§ 5 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej wyraża zgodę na treść 

Umowy Spółki Przekształconej w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały 

[zgodnym z załącznikiem numer 2 do Planu Przekształcenia]. 

[§ 6 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki Przekształcanej oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

Przekształcanej, które nastąpią na podstawie odpowiednio uchwały nr 4 oraz uchwały 

nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przekształcanej z dnia 5 kwietnia 

2022 roku.]  

ZAŁACZNIK  

UMOWA  

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

§1  

Firma Spółki 

1. Spółka działa pod firmą: "PGS Software" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. Spółka może używać skrótu firmy "PGS Software" sp. z o.o. lub "PGS Software" spółka z o.o. oraz 

wyróżniającego ją znaku graficznego. 

§2  

Zawiązanie Spółki 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą „PGS Software” Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000304562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

§3  

Siedziba i czas trwania 

1. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. 

2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§4  

Przedmiot działalności Spółki  

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  
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2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, tworzyć 

spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych 

prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych, tak w kraju jak i za granicą. 

3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:  

1) Reprodukcja zapisanych nośników informacji - 18.20.Z  

2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 26.20.Z  

3) Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego - 26.30.Z  

4) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z  

5) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach - 47.41.Z  

6) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach - 47.42.Z  

7) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 

47.43.Z  

8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet - 47.91.Z  

9) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 

47.99.Z  

10) Transport drogowy towarów - 49.41.Z  

11) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami- 49.42.Z  

12) Wydawanie książek - 58.11.Z  

13) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - 58.12.Z  

14) Wydawanie gazet - 58.13.Z  

15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - 58.14.Z  

16) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z  

17) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych - 58.21.Z  

18) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z  

19) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - 59.11.Z  

20) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi - 59.12.Z  

21) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 

59.13.Z  

22) Działalność związana z projekcją filmów - 59.14.Z  

23) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - 59.20.Z  

24) Nadawanie programów radiofonicznych - 60.10.Z  

25) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych - 60.20.Z  

26) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z  
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27) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej - 61.20.Z  

28) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - 61.30.Z  

29) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - 61.90.Z  

30) Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z  

31) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z  

32) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z  

33) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 

62.09.Z  

34) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 

63.11.Z  

35) Działalność portali internetowych - 63.12.Z  

36) Działalność agencji informacyjnych - 63.91.Z  

37) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 

63.99.Z  

38) Leasing finansowy - 64.91.Z  

39) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z  

40) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z  

41) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - 68.31.Z  

42) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z  

43) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z  

44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z  

45) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - 72.11.Z   

46) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych - 72.19.Z  

47) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 

72.20.Z  

48) Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z  

49) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z  

50) Działalność fotograficzna - 74.20.Z  

51) Działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z  

52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 

74.90.Z  

53) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery - 77.33.Z  

54) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura - 82.11.Z  

55) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna 

działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z  
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56) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z  

57) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51.Z  

58) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - 85.52.Z  

59) Nauka języków obcych - 85.59.A  

60) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B  

61) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z  

62) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych - 95.11.Z  

63) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego - 95.12.Z.  

4. Działalność określona w niniejszym §4, może być prowadzona na rachunek własny lub za 

pośrednictwem, także w kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. 

5. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej 

wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółką podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego 

zezwolenia lub koncesji.  

§5  

Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 527.300 zł (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych) i 

dzieli się na 10.546 (dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) równych i niepodzielnych udziałów 

o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.  -------------------------------------------------  

2. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na 

Zgromadzeniu Wspólników.  

3. Spółce Xebia Consultancy Services B.V. oraz spółce Xebia Nederland B.V., które stały się na 

podstawie art. 553 § 3 Kodeksu spółek handlowych wspólnikami Spółki, przysługiwało w dniu 

przekształcenia odpowiednio 10.545 (dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) równych i 

niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz 1 

(jeden) równy i niepodzielny udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych). 

4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości 

nominalnej istniejących udziałów, jak i przez ustanowienie nowych udziałów. 

5. Nowotworzone udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 

6. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie Umowy Spółki, podwyższyć kapitał 

zakładowy Spółki, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) 

rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków 

Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich 

dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. 

7. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000 zł (dziesięciu milionów złotych) na 

mocy uchwały wspólników podjętej w okresie do dnia 31 grudnia 2030 roku, może nastąpić bez 
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zmiany Umowy Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych 

postanowień Umowy Spółki). 

8. Zastawnik udziału może wykonywać prawo głosu zgodnie z postanowieniami właściwej umowy 

zastawniczej.  

 

§6  

Pożyczki i dopłaty 

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników. 

2. Zgromadzenie Wspólników może zobowiązać wspólników do dokonania dopłat do Spółki w łącznej 

wysokości nie większej niż stukrotność (100)-krotność wartości nominalnej udziału w chwili 

podjęcia uchwały w sprawie wniesienia dopłat  

3. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określi każdorazowo uchwała Zgromadzenia Wspólników. 

4. Zasady i termin zwrotu dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników, podjęta zgodnie z 

przepisami Kodeksu spółek handlowych. 

§7  

Umorzenie udziałów 

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane za zgodą wspólnika, którego udziały 

mają być przedmiotem umorzenia, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).  

2. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.  

3. Uchwała o umorzeniu udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i 

wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Za zgodą wspólnika 

umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.  

4. Udziały mogą być umarzane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.  

 

§8  

Organy Spółki 

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. 

§9  

Zgromadzenie Wspólników 

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.  
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2. Zgromadzenie Wspólników będzie działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami 

prawa, postanowieniami Umowy Spółki i wszystkimi obowiązującymi wymogami regulacyjnymi 

w danym czasie.  

3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub – za pisemną zgodą 

wszystkich wspólników – w innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

4. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w ciągu sześciu 

miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. 

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie 

wspólników posiadających co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym.  

7. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników winno nastąpić listami poleconymi lub pocztą kurierską, za 

pisemnym potwierdzeniem odbioru, z podaniem dnia, godziny i miejsca Zgromadzenia 

Wspólników oraz szczegółowego porządku obrad, co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem 

Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, 

zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą 

elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie 

powinno być wysłane. 

8. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki 

z wykonania przez nich obowiązków; 

2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 

na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 

3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; 

4) podział zysku, zatrzymanie zysku w Spółce i pokrycie strat; 

5) zmiana Umowy Spółki; 

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 

7) powoływanie i odwoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; 

8) inne sprawy zastrzeżone dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników w niniejszej Umowie 

Spółki lub obowiązujących przepisach prawa. 

9. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie 

przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników, chyba, 

że co innego wynika z Umowy Spółki  

§10  

Podejmowanie uchwał 



 

28 

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim udziałów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia 

Umowy Spółki przewidują bardziej rygorystyczne wymogi. 

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba 

że obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Umowy Spółki przewidują bardziej 

rygorystyczne wymogi.  

3. W wypadku, gdy cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, 

zgromadzenie uprawnione jest do podjęcia wiążących uchwał również wówczas, gdy nie zostało 

formalnie zwołane, chyba że osoby obecne na zgromadzeniu zgłoszą sprzeciw co do jego odbycia 

lub co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. 

4. Udział w Zgromadzeniu Wspólników można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.  

5. Uchwały wspólników mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, w sytuacji, 

gdy wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być podjęte albo na 

pisemne głosowanie, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje inaczej. Dla uniknięcia 

wątpliwości, jeżeli Umowa Spółki wymaga dla danej sprawy uchwały Zgromadzenia Wspólników, 

uchwała taka może zostać podjęta w trybie określonym w niniejszym ust. 5, chyba że bezwzględnie 

wiążące przepisy prawa stanowią inaczej. 

§11  

Zarząd 

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych i 

odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Pierwszy Zarząd został powołany przez walne 

zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Przekształcanej. 

2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną 5 (pięcio)-letnią kadencję. Członkowie Zarządu 

mogą być powoływani na kolejne kadencje.  

3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony 

jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu. 

Jednakże Członek Zarządu niebędący Prezesem ani Wiceprezesem Zarządu jest uprawniony 

samodzielnie do składania oświadczeń w imieniu Spółki do kwoty jednorazowego zobowiązania o 

wartości nieprzekraczającej równowartości 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EUR, wg 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. Gdy kwota zobowiązania 

przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EUR Członek Zarządu niebędący 

Prezesem ani Wiceprezesem Zarządu może składać oświadczenia w imieniu Spółki jedynie wraz z 

innym Członkiem Zarządu lub z Prokurentem. 

4. Prezesowi Zarządu przysługuje decydujący głos w przypadku równej liczby głosów w Zarządzie.  
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5. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać regulamin Zarządu uchwalony przez 

Zgromadzenie Wspólników. 

§12  

Rachunkowość Spółki 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się [31 

grudnia 2022] roku. 

2. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:  

1) kapitał zakładowy;  

2) kapitał zapasowy;  

3) kapitały rezerwowe;  

4) fundusze celowe.  

3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników kapitały rezerwowe na początku 

i w trakcie roku obrotowego.  

4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i są spełnione inne 

warunki wynikające z przepisów prawa.. 

5. Zgromadzenie Wspólników może określać dzień, według którego ustala się listę wspólników 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). 

§13  

Likwidacja 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.  

2. W okresie likwidacji Spółki proces likwidacji jest prowadzony przez likwidatora. Jeżeli uchwała 

Zgromadzenia Wspólników nie postanowi inaczej, likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu.  

3. Podział majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli pomiędzy 

wspólników zostaje przeprowadzony w stosunku do ich udziałów. 

 

§14  

Definicje 

W niniejszej Umowie Spółki następujące terminy pisane wielką literą będą miały następujące 

znaczenia:  
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"Kodeks spółek handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. 

Kodeks spółek handlowych, t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1526 ze zm. 

"Spółka" oznacza "PGS Software" spółkę z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

we Wrocławiu, powstałą wskutek 

przekształcenia Spółki Przekształcanej w 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

"Spółka Przekształcana" oznacza "PGS Software" Spółkę Akcyjną z 

siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000304562, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

"Umowa Spółki" oznacza niniejszą umowę Spółki. 

"Zarząd" oznacza zarząd Spółki. 

"Zgromadzenie Wspólników" oznacza zgromadzenie wspólników Spółki. 

§15  

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy Spółki zastosowanie będą 

miały przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

Oddanie głosu: 

❑ ZA 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 
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Oddanie głosu: 

❑ PRZECIW 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

Oddanie głosu: 

❑ WSTRZYMUJE SIĘ 

liczba głosów: ………………………………… 

liczba akcji: ………………………………….. 

 

❑ ZGŁASZAM SPRZECIW PRZECIWKO UCHWALE 

 


