OGŁOSZENIE
ZARZĄDU BIOTON SPÓŁKI AKCYJNEJ
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Na żądanie akcjonariusza BIOTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ALTUS TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, złożonego zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek
handlowych („KSH”), Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art.
4021 i 4022 KSH, zwołuje na dzień 29 lipca 2015 roku na godzinę 14.00 Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w lokalu Spółki
pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki,
4. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ przez Spółkę,
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Informacja dla akcjonariuszy
Prawo do uczestnictwa w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w NWZ mają, stosownie do art. 4061
Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście
dni przed datą NWZ, tj. w dniu 13 lipca 2015 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ,
zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi
prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do
pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 14 lipca 2015 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona na podstawie
wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
(Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w lokalu Zarządu (Macierzysz,
ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ,
tj. w dniach 24 lipca oraz 27 - 28 lipca 2015 r.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ akcjonariusz Spółki może żądać
przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który
lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej,
podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza
oraz dostarczone na adres wza@bioton.pl w formacie „pdf” lub innym formacie
pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane faksem na
nr +48 (022) 721 13 33. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów

potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza,
w tym:
(i)

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii)

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw), lub

(iii)

w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika
innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby
fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na
NWZ.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące NWZ
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki są uprawnieni do:
(i)

żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ; żądanie takie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed terminem NWZ, tj. do dnia 8 lipca 2015 r.; żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;
żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
wza@bioton.pl lub wysłane faksem na nr +48 (022) 721 13 33;

(ii)

zgłaszania Spółce przed terminem NWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres wza@bioton.pl lub faksem na nr +48 (022) 721 13 33
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do ww. żądań powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:
(i)

zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane
przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz
fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

(ii)

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(iii)

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw), lub
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(iv)

w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – (A) kopia dokumentu
pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub (B) w przypadku
pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych)
do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)
oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika
na NWZ.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może
uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo
udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę faksem na
nr +48 (022) 721 13 33 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@bioton.pl
poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub
innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez
akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby
uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie
o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik
w formacie „pdf”, lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):
(i)

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii)

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy
sporządzaniu listy obecności:
(i)

w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii)

w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
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uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw).
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
(i)

w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii)

w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na NWZ (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do
reprezentowania pełnomocnika na NWZ.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa
głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza
pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy
pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od
akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do
głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi
wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Informacja o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień
NWZ. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość
akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu
NWZ.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, wypowiadania się w trakcie
Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa
głosu drogą korespondencyjną.
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która
ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się
podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem NWZ na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl oraz
w lokalu Zarządu (Macierzysz, ul. Poznańska 12) w godzinach 10.00-16.00 od poniedziałku
do piątku (za wyjątkiem świąt).
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Rejestracja obecności na NWZ
Osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie
karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad
NWZ.
Pozostałe informacje
Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.bioton.pl
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem
stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi
akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu
prosimy o kontakt z Wojciechem Wiśniewskim, nr tel. +48 (022) 721 42 80, e-mail:
wza@bioton.pl
Zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości
obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz projektowane zmiany:
usunięcie § 14 ust. 2 Statutu o brzmieniu:
"2. Akcjonariuszowi Spółki, który na dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców
przekształcenia posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek największą liczbę
akcji w kapitale zakładowym („Uprawnionemu Założycielowi”), przysługuje osobiste
uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.
Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego
oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu.”
§ 14 ust. 3 Statutu - dotychczasowe brzmienie:
"3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”
§ 14 ust. 3 Statutu - proponowane brzmienie:
"3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”
§ 17. ust. 2 Statutu - dotychczasowe brzmienie:
"2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
1) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel.
2) Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii
i Antybiotyków.
3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
§ 17 ust 2. Statutu - proponowane brzmienie:
"2. „Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
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1) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii
i Antybiotyków,
2) pozostałych
członków
Rady
Nadzorczej,
w
tym
Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”
§ 17 ust. 3 Statutu - dotychczasowe brzmienie:
"3. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2), wykonuje się
w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu
Członka Rady Nadzorczej.”
§ 17 ust. 3 Statutu – proponowane brzmienie:
"3. Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) wykonuje się w drodze
doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady
Nadzorczej.”
§ 18 ust. 3 Statutu - dotychczasowe brzmienie:
"3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje
w oddzielnym głosowaniu. Z zastrzeżeniem ust. 4, prawo zgłaszania kandydatur na
członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje
akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór
członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym
oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków
określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu
poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej,
spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza.”
§ 18 ust. 3 Statutu – proponowane brzmienie:
"3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje
w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej
spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na
Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o
którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o
zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4).
Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone
przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w
ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada Nadzorcza.”
usunięcie § 18 ust. 4 Statutu o brzmieniu:
"4. Uprawniony Założyciel nie ma prawa do zgłaszania kandydatur na członka Rady
Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1.”

6

usunięcie § 19 Statutu o brzmieniu:
“§ 19
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej wyznacza Uprawniony Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady
Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek
handlowych.
2. Jednego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza ze swojego grona Rada
Nadzorcza.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce
pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej.”
usunięcie § 26 Statutu o brzmieniu:
“§ 26
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w
ten sposób, że żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia)
procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że
ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych
pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.
2. Dla potrzeb ust. 1:
1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zależną lub podmiot zależny uważa się za
wykonywanie prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot
dominujący;
2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie
Publicznej lub też działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście
ograniczeń przewidzianych w ust. 1, traktuje się tak jakby były jednym
akcjonariuszem.
3. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:
1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców
posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;
2) akcjonariusza, który nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek)
oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 75%
(siedemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, z
czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10% (dziesięciu procent)
ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki zostaną nabyte przez takiego
akcjonariusza
a) w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji
Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej od
akcjonariuszy, którzy nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób
określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub którzy nie
działają z takim akcjonariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście
ograniczeń przewidzianych w § 26 ust. 1, albo
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b) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Ofercie
Publicznej).”
usunięcie § 30 ust. 1, 2, 4, 6 oraz ust. 9 Statutu o brzmieniu:
"1. Z uwzględnieniem art. 354 § 4 Kodeksu spółek handlowych uprawnienia osobiste
przyznane Uprawnionemu Założycielowi, o których mowa w § 14 ust. 2, § 17 ust. 2 pkt.
1, § 19 ust. 1 oraz § 26 ust. 3 pkt. 1 przysługują Uprawnionemu Założycielowi zawsze
wtedy, gdy posiada akcje stanowiące co najmniej 20% (dwadzieścia procent) kapitału
zakładowego.”
"2. Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt. 1 przypadające innym
akcjonariuszom niż Uprawnionemu Założycielowi wygasają w przypadku, gdy taki
akcjonariusz przestanie posiadać akcje stanowiące co najmniej 20% (dwadzieścia
procent) kapitału zakładowego.”
"4. Uprawnienia osobiste przyznane Uprawnionemu Założycielowi, o których mowa w § 14
ust. 2, § 17 ust. 2 pkt. 1, oraz § 19 ust. 1, jak również uprawnienia osobiste, o których
mowa w § 17 ust. 2 pkt. 2, przypadające Instytutowi Biotechnologii i Antybiotyków,
wygasają również w przypadku, gdy akcjonariusz nabędzie (działając w imieniu własnym
oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące
co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale
zakładowym Spółki, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 10%
(dziesięciu procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki zostaną nabyte
przez takiego akcjonariusza:
a) w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji
Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej od
akcjonariuszy, którzy nie są powiązani z takim akcjonariuszem w sposób określony w
art. 87 ust.1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub którzy nie działają z takim
akcjonariuszem w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń
przewidzianych w § 26 ust. 1, albo
b) w obrocie pierwotnym (zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o Ofercie Publicznej).”
"6. Wybory organów w trybie określonym w §14 ust.2, §17 ust.2 pkt.1)-2), §17 ust.3, §18
oraz §19 ust.1 następują na pierwszym Walnym Zgromadzeniu po wpisaniu do rejestru
przedsiębiorców przekształcenia, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia
mandaty dotychczasowych członków organów wygasają.
"9. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu
dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy
Kodeksu spółek handlowych.”
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Projekty uchwał NWZ (przekazane przez ALTUS TFI S.A.)
do pkt. 3 porządku obrad
UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
“§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
1.

usuwa się § 14 ust. 2 Statutu;

2.

§ 14 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza.”;

3.

§ 17 ust 2. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"2. „Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
1) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Instytut Biotechnologii
i Antybiotyków,
2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”;

4.

§ 17 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"3. „Uprawnienia osobiste, o których mowa powyżej w ust. 2 pkt 1) wykonuje się w
drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu
Członka Rady Nadzorczej.”;

5.

§ 18 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1,
następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady
Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom
obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady
Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym
oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu
warunków określonych w ust. 1 pkt. 2)-4). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany
w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do
Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 2)-4), zgłasza Rada
Nadzorcza.”;

6.

usuwa się § 18 ust. 4 Statutu;

7.

usuwa się § 19 Statutu;

8.

usuwa się § 26 Statutu;
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9.

usuwa się § 30 ust. 1, 2, 4, 6 oraz ust. 9 Statutu.
§2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, ze zmiany Statutu Spółki
w zakresie wskazanym § 1 niniejszej Uchwały wchodzą w życie z dniem ich wpisania do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”
do pkt. 4 porządku obrad
UCHWAŁA NR []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOTON Spółka Akcyjna
z dnia 29 lipca 2015 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przez Spółkę
“§ 1
Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie BIOTON S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:
Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi
Spółka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
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