Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A.
zwołanego na dzień 31 lipca 2015 r.
Zarząd M10 Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 401 § 2
Kodeksu spółek handlowych, informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 lipca 2015 r., dokonanej na wniosek
akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Zmiana porządku obrad polegała na dodaniu punktów dotyczących podjęcia uchwał w
poniższych sprawach:
- zmian Statutu Spółki,
- udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany
Statutu Spółki.
Pełna treść porządku obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego
tekstu Statutu Spółki,
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki
oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
- udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany
Statutu Spółki.
- zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6) Wolne wnioski;
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dodatkowe proponowane zmiany Statutu Spółki:
W związku z upłynięciem terminów związanych z możliwością emisji akcji na podstawie § 8a
Statutu Spółki dokonuje się wykreślenia § 8a Statutu Spółki o następującej treści:
„§8a.
Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 12 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 kwietnia 2012 roku, o kwotę 969.230,80 zł (dziewięćset
sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji

9.692.308 (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem) akcji na okaziciela
serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji
serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i B, z wyłączeniem prawa poboru.”

W związku z nieobjęciem warrantów subskrypcyjnych serii C w terminie określonym
uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2014 r., tj.
w terminie do 31 grudnia 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia się
o wykreśleniu § 8b Statutu Spółki o następującej treści:
„8b.
Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 września 2014 roku, o kwotę 1.800.000,00 zł (jeden milion
osiemset tysięcy złotych) w drodze emisji 18.000.000 (osiemnastu milionów) akcji na okaziciela serii D
o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D
posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.”

W związku z upłynięciem terminu umożliwiającego emisję akcji na podstawie § 9 Statutu
Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 o treści:
„§ 9.
1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 1.350.000,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech
lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem
wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w
zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady
niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady
Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o
upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić
prawa poboru akcji w całości lub w części.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„§ 9.
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału
zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 11.500.000,00 zł (jedenaście milionów pięćset
tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech
lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr ___ z dnia 31 lipca 2015 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady
pieniężne jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady
niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady

Nadzorczej.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma
prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem
kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w
granicach obowiązujących przepisów prawa.
6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w
celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz
wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w
ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.”

W załączeniu przekazujemy zaktualizowaną treść uchwał proponowanych do podjęcia na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 lipca 2015 r.

Podstawa prawna (EBI):
§ 4 ust. 2 pkt 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

