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Uchwała Nr 1/2007  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 
Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Władysława 
Sobańskiego 
 
Uchwała Nr 2/2007  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 
Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 

1. Władysław Sobański, 
2. Robert Moritz. 

 
Uchwała Nr 3/2007  
w sprawie przyjęcia porządku obrad bez zmiany jego treści, ze zmianą kolejności 
podejmowania uchwał  
 
Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 404 § 2 ksh., przyjmuje porządek obrad 
ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 marca 2007 r., Nr 62, poz. 3756, 
bez zmiany jego treści, zmieniając kolejność rozpatrywania spraw, i ustala ją w następujący 
sposób: 
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego Przewodniczącego. 
2. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 

Zgromadzenia. 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego 

sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006 wraz z opinią biegłego 
rewidenta. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006, 
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2006 roku, 
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, 
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku, 
e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 roku, 
f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 

2006 roku, 
g. podziału zysku za 2006 rok, 
h. przyjęcia załoŜeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych 

pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej TUP S.A., wraz z 
upowaŜnieniem Rady Nadzorczej do przyjęcia regulaminu programu 
motywacyjnego, 

i. warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w ramach programu 
motywacyjnego,  
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j. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E, w 
ramach programu motywacyjnego, 

k. zmian w statucie Spółki w zakresie warunkowego podwyŜszenia kapitału 
zakładowego, w ramach programu motywacyjnego, 

l. zmian w statucie Spółki w zakresie upowaŜnienia Zarządu do podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, 

m. wyraŜenia zgody na wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D 
wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej, akcji serii E, które będą 
wyemitowane w ramach programu motywacyjnego oraz akcji, które będą 
wyemitowane w granicach kapitału docelowego,  

n. upowaŜnienia Zarządu do przeprowadzenia oferty publicznej, wprowadzenia akcji 
na rynek regulowany oraz zawarcia umowy z KDPW, 

o. zmian w statucie Spółki w zakresie moŜliwości dokooptowania członka Rady 
Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem kadencji 
Rady, 

p. upowaŜnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 
9. Sprawy róŜne. 
10. Zamknięcie obrad. 
 
Uchwała Nr 4/2007  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
 
Stosownie do przepisów art 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006. 
 
Uchwała Nr 5/2007  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki 
 
Stosownie do przepisów art 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 
roku 2006. 
 
Uchwała Nr 6/2007  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Spółki 
 
Stosownie do przepisów art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne 
Zgromadzenie postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zaleŜne za rok 2006. 
 
Uchwała Nr 7/2007 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki 
 
Stosownie do przepisu art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie 
postanawia, po jego rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie zarządu TUP S.A. z działalności 
w roku 2006 grupy kapitałowej obejmującej Spółkę i jednostki od niej zaleŜne. 
 
 
Uchwała Nr 8/2007 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 
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Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi 
Zarządu Panu Robertowi Jackowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2006. 
 
Uchwała Nr 9/2007  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi 
Babickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 
 
Uchwała Nr 10/2007  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia udzielić absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andrzejowi 
Karczykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 
 
Uchwała Nr 11/2007  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Łyko z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 
 
Uchwała Nr 12/2007  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Lesławowi 
Aleksandrowi Moritz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 
 
Uchwała Nr 13/2007 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi 
Plichcińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 
 
Uchwała Nr 14/2007 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie 
postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Radziwiłł z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. 
 
Uchwała Nr 15/2007  
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2006  
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1. Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz działając 

zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 28.10.2005 r. w sprawie przyjęcia planu 
dywidendowego i rekomendacją Zarządu, Walne Zgromadzenie postanawia podzielić 
zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2006 rok w kwocie 
8.650.350,33 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) w następujący sposób: 
a) uchwalić wypłatę dywidendy przez Spółkę w kwocie 0,20 złotego (słownie: 

dwadzieścia groszy) na jedną akcję Spółki, 
b) przenieść pozostałą część zysku za 2006 rok na kapitał zapasowy Spółki. 

2. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 1 
czerwca 2007 roku. 

3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2007 roku. 
4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała Nr 16/2007  
w sprawie przyjęcia załoŜeń Programu Motywacyjnego w Spółce 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę zarządu oraz kadry kierowniczej w 
rozwoju Spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz dąŜąc do uzyskania stabilności składu 
osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych mechanizmów motywacyjnych dla osób 
odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój grupy kapitałowej, a tym samym do 
zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia wprowadzić nowy program 
motywacyjny dla członków zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki oraz spółek z jej grupy 
kapitałowej („Program Motywacyjny") oraz uchwalić następujące załoŜenia Programu 
Motywacyjnego: 
 
1. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą uprawnione do nabycia 

warrantów subskrypcyjnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w 
regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą. 

2. Spółka wyemituje do 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A 
("Warranty") bez określonej wartości nominalnej, uprawniających do objęcia akcji na 
okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda: 
a) po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej, jaka zostanie ustalona dla akcji 

oferowanych w ramach oferty publicznej, której przeprowadzenie planowane jest w 
roku 2007 a w przypadku kliku ofert, na podstawie pierwszej takiej oferty albo, 

b) w przypadku braku ceny, o której mowa w lit. a po cenie emisyjnej równej średniemu 
kursowi zamknięcia akcji Spółki z 60 (sześćdziesięciu) sesji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień odbycia niniejszego 
Walnego Zgromadzenia, czyli po cenie 32,60 zł (trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt 
groszy),  

3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą następujące osoby: wskazani uchwałą lub 
uchwałami Rady Nadzorczej Spółki członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane w 
uchwale lub uchwałach Zarządu Spółki osoby naleŜące do kluczowej kadry kierowniczej 
Spółki i spółek z jej grupy kapitałowej (tj. zaleŜnych i stowarzyszonych), niezaleŜnie od 
formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyŜszych stanowiskach 
("Uprawnieni"), w łącznej liczbie nie wyŜszej niŜ 30 (trzydzieści) osób. 

4. Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi i nie będą miały formy materialnej. 
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5. Warranty rejestrowane będą w systemie informatycznym wskazanego przez Radę 
Nadzorczą Spółki domu maklerskiego, na podstawie umów zawartych z tym domem 
maklerskim przez poszczególnych Uprawnionych ("Umowy Depozytu"). 

6. Spółka zaoferuje poszczególnym Uprawnionym objęcie Warrantów, po uprzednim 
zawarciu z nimi umów dotyczących uczestnictwa w Programie Motywacyjnym ("Umowy 
Uczestnictwa") oraz po uprzednim zawarciu przez poszczególnych Uprawnionych Umów 
Depozytu. Umowy Uczestnictwa będą zawierane przez Spółkę nieodpłatnie w terminie do 
30 czerwca 2007 r. 

7. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. 
8. Warranty będą niezbywalne. 
9. Jeden Warrant Serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii E. 
10. Wykonanie praw z Warrantów moŜe nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 r., przy czym 

przysługujące posiadaczowi Warrantów prawo do objęcia Akcji serii E nie moŜe zostać 
wykonane wcześniej niŜ po upływie 9 (dziesięciu) miesięcy od dnia przyjęcia przez niego 
oferty objęcia tych Warrantów. 

11. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie uchwały liczbę Warrantów, które zostaną 
zaoferowane poszczególnym Uprawnionym, będącym członkami Zarządu Spółki oraz 
łączną liczbę Warrantów, które zostaną zaoferowane pozostałym Uprawnionym. Uchwała 
Rady Nadzorczej powinna zostać podjęta do 31 maja 2007 r. 

12. Zarząd Spółki określi liczbę Warrantów, które zostaną zaoferowane poszczególnym 
Uprawnionym, niebędącym członkami Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna zostać 
podjęta do 15 czerwca 2007 r. 

13. Warranty zaoferowane zostaną Uprawnionym, jeŜeli skumulowany wzrost 
skonsolidowanego EPS Spółki, liczonego, jako średnia dla 3 (trzech) lat obrotowych 
obowiązywania Programu Motywacyjnego (2007 – 2009), będzie nie niŜszy niŜ 15% 
(piętnaście procent), powiększone o wskaźnik rocznej inflacji opublikowany przez GUS, 
rocznie. 

14. Spełnienie się warunku stwierdzi Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, w oparciu o 
wysokość skonsolidowanych zysków netto wynikających ze skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie. 
Rada Nadzorcza podejmie stosowną uchwałę w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia 
Walnego Zgromadzenia, które zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej za rok 2009. 

15. Warranty zostaną zaoferowane nie później niŜ w terminie 30 (trzydziestu) dni od podjęcia 
przez Radę Nadzorczą uchwały stwierdzającej spełnienie się warunku wskazane w pkt. 
14. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złoŜone w terminie 14 
(czternastu) dni od daty złoŜenia oferty ich objęcia przez Spółkę.  

16. UpowaŜnia się Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego 
określającego szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego, w tym zasady 
zawierania Umów Uczestnictwa. Regulamin Programu Motywacyjnego powinien zostać 
uchwalony do dnia 31 maja 2007 r. 

17. Uchyla się podjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 października 2005 r. uchwałę w 
sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla menadŜerów i pracowników Spółki. 
Jednocześnie, w związku z uchyleniem podstawy prawnej do uzyskania przez uprawione 
osoby, o których mowa w pkt. 1 lit. a uchylanej uchwały, akcji Spółki. Walne 
Zgromadzenie upowaŜnia Radę Nadzorczą do: (i) wskazania spośród osób, które w całym 
lub w części okresu pomiędzy 28 października 2005 r. a 31 grudnia 2006 r. były 
pracownikami, współpracownikami lub menadŜerami Spółki lub podmiotów z grupy 
kapitałowej Spółki oraz do (ii) ustalenia kwot pienięŜnych, które Spółka wypłaci 
wskazanym osobom. Łączna wartość wypłat Spółki na rzecz wskazanych osób z tego 
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tytułu nie moŜe przekroczyć 10% (dziesięć procent) skonsolidowanego zysku netto za rok 
obrotowy 2006 grupy kapitałowej Spółki. 

 
"Uchwała Nr 17/2007 
w sprawie warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki 
 
Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu stanowiącą załącznik nr 1, postanawia co 
następuje: 
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyŜszony o kwotę nie wyŜszą niŜ 

300.000 (trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niŜ 300.000 (trzysta tysięcy) 
akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda akcja („Akcje”). 

2. Celem warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do 
objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. 
(„Warranty”). 

3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały 
poprzedni rok obrotowy), o ile Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów 
wartościowych posiadacza Warrantów najpóźniej w dniu dywidendy. Akcje zapisane na 
rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów po tym dniu biorą udział w 
zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych 
posiadacza Warrantów. 

4. Pozbawia się w całości prawa poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 
5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, na 

następujących warunkach: 
a. po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej, jaka zostanie ustalona dla akcji 

oferowanych w ramach oferty publicznej, której przeprowadzenie planowane jest w 
roku 2007, a w przypadku kliku ofert, na podstawie pierwszej takiej oferty albo, 

b. w przypadku braku ceny, o której mowa lit. a, po cenie emisyjnej równej średniemu 
kursowi zamknięcia akcji Spółki z 60 (sześćdziesięciu) sesji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień niniejszego Walnego 
Zgromadzenia, czyli po cenie 32,60 zł (trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy),  

c. objęcie Akcji przez posiadaczy Warrantów nastąpi zgodnie z załoŜeniami Programu 
Motywacyjnego w Spółce przyjętymi uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 
16/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. 

d. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2012 r. 
6. Rada Nadzorcza oraz Zarząd są uprawnieni do podejmowania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych, dotyczących przydziału Warrantów oraz obejmowania Akcji, 
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2007 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2007 r., w sprawie przyjęcia załoŜeń 
Programu Motywacyjnego w Spółce. 

 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przyznanie praw do objęcia akcji 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych następuje wyłącznie w trybie warunkowego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego. Warranty subskrypcyjne z mocy art. 453 § 2 ksh. 
uprawniają do objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
Ze względu na fakt, Ŝe warranty subskrypcyjne oraz akcje serii E zostaną wyemitowane dla 
wskazanych przez Radę Nadzorczą członków Zarządu Spółki oraz wskazanych w uchwale 
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lub uchwałach Zarządu Spółki osób naleŜących do kluczowej kadry kierowniczej Spółki i 
spółek z jej grupy kapitałowej, w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego 
uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia załoŜeń Programu Motywacyjnego w Spółce, który to program ma na celu 
ustabilizowanie składu osobowego kadry kierowniczej oraz stworzenie nowych, efektywnych 
mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki 
oraz jej grupy kapitałowej, a tym samym zapewnienie wzrostu wartości Spółki, Walne 
Zgromadzenie stoi na stanowisku, Ŝe dokonanie warunkowego podwyŜszenia kapitału 
zakładowego związane z emisją warrantów subskrypcyjnych leŜy w interesie Spółki. 
 
Uchwała Nr 18/2007 
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii E w 
ramach Programu Motywacyjnego 
Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne 
Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: 
 
1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyŜszenia kapitału 

zakładowego Spółki, uchwalonego uchwałą nr 17/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z 
dnia 23 kwietnia 2007 r., Spółka emituje łącznie 300.000 imiennych warrantów 
subskrypcyjnych serii A ("Warranty") bez określonej wartości nominalnej, po cenie 
emisyjnej równej 0,00 (słownie: zero) złotych, uprawniających do objęcia akcji na 
okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 (jeden) zł kaŜda: 
a) po cenie emisyjnej równej cenie emisyjnej, jaka zostanie ustalona dla akcji 

oferowanych w ramach oferty publicznej, której przeprowadzenie planowane jest w 
roku 2007 a w przypadku kliku ofert, na podstawie pierwszej takiej oferty albo, 

b) w przypadku braku ceny, o której mowa lit. a, po cenie emisyjnej równej średniemu 
kursowi zamknięcia akcji Spółki z 60 (sześćdziesięciu) sesji Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających dzień niniejszego Walnego 
Zgromadzenia, czyli po cenie 32,60 (trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy)zł, 

2. Warranty emitowane będą w celu realizacji oraz zgodnie z zasadami Programu 
Motywacyjnego, uchwalonego uchwałą nr 16/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 
23 kwietnia 2007 r., w sprawie przyjęcia załoŜeń Programu Motywacyjnego w Spółce. 

3. Warranty zostaną wyemitowane po zarejestrowaniu przez sąd warunkowego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1. 

4. KaŜdy Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na 
okaziciela serii E. 

5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2012 roku. 
6. Warranty będą niezbywalne. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki 

jest uprawnieniem wynikającym z Warrantu i nie moŜe być przeniesione. 
7. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wskazani uchwałą lub uchwałami 

Rady Nadzorczej Spółki członkowie Zarządu Spółki oraz wskazane w uchwale lub 
uchwałach Zarządu Spółki osoby naleŜące do kluczowej kadry kierowniczej Spółki i 
spółek z jej grupy kapitałowej (tj. spółek zaleŜnych i stowarzyszonych), niezaleŜnie od 
formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyŜszych stanowiskach w 
łącznej liczbie nie wyŜszej niŜ 30 (trzydzieści) osób. 

8. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów. Opinia 
Zarządu oraz uzasadnienie zostały przedstawione przy uchwale nr 17/2007 Walnego 
Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2007 r. 

9. Rada Nadzorcza oraz Zarząd są uprawnieni do podejmowania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych, dotyczących przydziału Warrantów oraz obejmowania akcji serii 
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E, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2007 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2007 r., w sprawie przyjęcia załoŜeń 
Programu Motywacyjnego w Spółce. 

10. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia dokonania 
rejestracji warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 
pkt. 1. 

 
Uchwała Nr 19/2007 
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyŜszenia kapitału 
zakładowego, w ramach programu motywacyjnego 
 
W związku z warunkowym podwyŜszeniem kapitału zakładowego uchwalonym uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. dokonuje się zmiany 
statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 6 ust. 5 statutu następującej treści: 
 
„5. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 300.000 zł (trzysta 

tysięcy złotych) i obejmuje nie więcej niŜ 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) kaŜda. Akcje serii E 
obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A 
emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 
kwietnia 2007 r.” 

 
Uchwała Nr 20/2007 
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego, z upowaŜnieniem do 
pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części 
 
Działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki, 
po zapoznaniu się z opinią Zarządu stanowiącą załącznik nr 2, postanawia zmienić udzielone 
Zarządowi Spółki upowaŜnienie do podwyŜszeniem kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego i dokonuje zmiany statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 6 
ust. 4 statutu następującej treści: 
 
„4. Zarząd jest upowaŜniony do podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w granicach 

kapitału docelowego o wysokości równej 7.284.258,00 zł (siedem milionów dwieście 
osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych). Zarząd moŜe 
wykonać przyznane mu upowaŜnienie w drodze jednego albo kilku kolejnych 
podwyŜszeń kapitału zakładowego. W celu wykonania niniejszego upowaŜnienia 
Zarząd moŜe wydawać akcje w zamian za wkłady niepienięŜne oraz moŜe pozbawić 
prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. UpowaŜnienie 
Zarządu do podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki wygasa w dniu 21 czerwca 
2009 r. Skorzystanie przez Zarząd z upowaŜnienia do podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki wymaga kaŜdorazowo zgody Rady Nadzorczej.” 

 
Uzasadnienie: 
Zarząd TUP S.A. planuje przeprowadzenie w 2007 r. publicznej emisji akcji w celu 
pozyskania środków na realizację nowych projektów inwestycyjnych. Zamiarem Zarządu jest 
przeprowadzenie w/w emisji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy w celu pozyskania w skład akcjonariatu TUP S.A. inwestorów dotychczas w 
nim nieobecnych, w tym przede wszystkim inwestorów instytucjonalnych. Wyłączenie prawa 
poboru ma na celu takŜe zwiększenie „free float” akcji będących w obrocie na rynku 
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równoległym GPW, jak równieŜ spełnienie kryteriów rozproszenia umoŜliwiających 
zakwalifikowanie Spółki na rynek podstawowy GPW. 
Jednocześnie Zarząd Spółki podejmie działania zmierzające do wydzielenia specjalnej transzy 
dla dotychczasowych akcjonariuszy, w której akcje będą przydzielane proporcjonalnie do 
posiadanych udziałów. 
 
Zmiana w statucie Spółki, dotycząca kapitału docelowego, po przeprowadzeniu w roku 2006 
emisji akcji serii D, polega na zwiększeniu wartości kapitału docelowego z kwoty 
6.251.418,00 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemnaście 
złotych) do kwoty 7.284.258,00 zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące 
dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) to jest na upowaŜnieniu Zarządu do podwyŜszenia 
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ustalonego na maksymalnym 
dopuszczalnym poziomie,. Zapewni to Spółce moŜliwość elastycznego działania w związku z 
planowaną, publiczną emisją akcji. 
 
W/w zmiana ma na celu uproszczenie i przyśpieszenie procedury podwyŜszenia kapitału 
akcyjnego, która w przypadku spółki publicznej jest procedurą szczególnie czasochłonną, co 
wynika przede wszystkim z istniejących wymogów informacyjnych. Z drugiej strony 
wielkość emisji i jej termin będzie uzaleŜniony od realizacji projektów inwestycyjnych. 
Sytuacja na rynku kapitałowym w Polsce zmienia się dość dynamicznie, w związku z tym 
naleŜy reagować na nią z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 
Uchwała Nr 21/2007  
w sprawie wyraŜenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku 
regulowanym 
 
Stosowanie do art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na: 

a) ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D Spółki, 

b) publiczne oferowanie lub, w przypadku gdy akcje nie będą przedmiotem oferty 
publicznej, ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji 
emitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz praw do tych akcji, o 
ile uchwała Zarządu w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego nie będzie 
stanowiła inaczej.  

c) ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji serii E, emitowanych w 
ramach warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego. 

 
Uchwała Nr 22/2007 
w sprawie upowaŜnienia Zarządu do przeprowadzenia oferty publicznej, wprowadzenia akcji 
na rynek regulowany oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A.  
 
1. Stosowanie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: 
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a) Akcje, serii D, E a takŜe, o ile uchwała Zarządu w sprawie podwyŜszenia kapitału 
zakładowego nie będzie stanowiła inaczej, akcje emitowane przez Spółkę w ramach 
kapitału docelowego oraz prawa do tych akcji, zostaną zdematerializowane.  

b) W związku z powyŜszym upowaŜnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie 
rejestracja akcji serii D, E oraz akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i 
praw do tych akcji. 

2. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i 
prawnych związanych z związanych z dematerializacją, ofertą publiczną, ubieganiem się 
o dopuszczenie i o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji i praw do akcji, 
o których mowa w ust. 1. 

 
Uchwała Nr 23/2007 
w sprawie zmiany statutu Spółki 
 
Zmienia się statut Spółki poprzez dodanie w art. 13a ustępów 6-10 w brzmieniu 
następującym: 
„6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować członka Rady Nadzorczej w 

miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem kadencji Rady, przy czym w 
skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić więcej niŜ dwie osoby powołane w trybie 
kooptacji. 

7. Uprawnienie, o którym mowa w § 13a ust. 6 Statutu przysługuje równieŜ członkom 
Rady Nadzorczej w przypadku, jeŜeli liczba jej członków spadła poniŜej minimum 
określonego w § 13a ust. 1 Statutu, z zastrzeŜeniem, Ŝe członków Rady Nadzorczej 
dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złoŜenie zgodnych 
oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady 
Nadzorczej. 

8 Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez 
najbliŜsze Walne Zgromadzenie. W przypadku zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie mandaty dokooptowanego członka wygasają z upływem kadencji 
członka, w miejsce którego zostali powołani. 

9. W przypadku nie zatwierdzenia przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie lub nie 
przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu decyzji członków Rady o kooptacji, mandaty 
dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia. 

10. W przypadku nie zatwierdzenia decyzji członków Rady o kooptacji, Walne 
Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady w miejsce członków 
dokooptowanych.” 

 
Uchwała Nr 24/2007 
w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia sporządzenia teksu jednolitego statutu 
Spółki 
 
Walne Zgromadzenie upowaŜnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstów jednolitych Statutu 
Spółki, uwzględniających zmiany uchwalone w dniu dzisiejszym, a takŜe zmiany wynikające 
ze skorzystania przez Zarząd Spółki z upowaŜnienia udzielonego uchwałą walnego 
zgromadzenia z dnia dzisiejszego do podwyŜszenia kapitału zakładowego w granicach 
kapitału docelowego oraz wynikających z obejmowania akcji przez posiadaczy warrantów 
subskrypcyjnych, emitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia z dnia 
dzisiejszego. 


