
WYPIS Kancelaria Notarialna K.Wojdylo-Rudzka, O.Ramos s.c. 

40-568 Katowice, ulica Ligocka 103, 

NIP 634 286 82 36 

Repertorium A numer 16292/2022 

AKT NOTARIALNY 

Dnia dziesiqtego sierpnia dwa tysiqce dwudziestego drugiego roku 

(10-08-2022 r.) notariusz Olimpia Ramos, prowadzqca Kancelari~ 

Notarialnq w formie sp6lki cywilnej w Katowicach przy ulicy Ligockiej nr 103, 

obecna byla na Nadzwyczajnym W.alnym Zgromadzeniu sp6lki pod firmq: 

INCUVO Sp61ka Akcyjna z siedzib4 w Katowicach pod adresem: 40-568 

Katowice, ulica Ligocka nr 103, NIP 6342805589, REGON 242811981, wpisanej 

do rejestru przedsi~biorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 

0000642202, zwanej dalej Sp6lk4, odbywajqcym si~ w siedzibie Kancelarii, 

celem zaprotokolowania uchwal tego Walnego Zgromadzenia i sporzqdzila 

ponizszy:------~---

PROTOKOI:. 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

I. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki pod firmq: INCUVO Sp6lka 

Akcyjna z siedzibq w Katowicach, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, 

otworzyla o godzinie 12:16 przewodniczqca Rady Nadzorczej - pani 

Aleksandra Karolina Dunin-Wilczynska, c6rka Zbigniewa i Anny, wedlug 

oswiadczenia zamieszkala pod adresem: 02-650 Warszawa, ulica Bukietowa 

nr 7 m. 32, uzywajqca drugiego imienia, poslugujqca si~ numerem PESEL 

77120600986, kt6rej tozsamosc notariusz stwierdzila na podstawie okazanego 

dowodu osobistego A ~~l, a nast~pnie zaproponowala swojq 
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kandydatur~ na Przewodniczqcq Walnego Zgromadzenia i poddala pod 

glosowanie uchwal~ nast~pujqcej tresci:---------------------------------------------------

Uchwala nrl 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

sp61ki pod firm4: INCUVO Sp61ka Akcyjna 

z siedzib4 w Katowicach 

z dnia 10 sierpnia 2022 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczqcego Walnego Zgromadzenia.------------------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Incuvo S.A. z siedzibq 

wKatowicach wybiera na Przewodniczqcq Zgromadzenia paniq Aleksandr~ 

Karolin~ Dunin-Wilczynskq. ---------------------------------------------------------------

2. Uchwala wchodzi w zycie z chwilq podj~cia. ----------------------------------

Otwierajqca Zgromadzenie zarz,:idzila tajne glosowanie, po czym 

stwierdzila, ze w glosowaniu og6lem oddano waznych glos6w z 9 .823.569 akcji 

stanowiqcych 68,77 % w kapitale zakladowym, w tym za uchwalq oddano 

9.823.569 glos6w, przy braku glos6w przeciwnych i wstrzymuj,:icych si~, tak 

wi~c uchwala zostala podj~ta jednoglosnie. ----------------------------------------------

Na Przewodnicz,:ic,:i wybrana zostala zatem wymieniona wyzej 

Aleksandra Karolina Dunin-Wilczynska. -------------------------------------------

Przewodnicz,:ica zarzqdzila sporzqdzenie listy obecnosc:i, podpisala jq 

i stwierdzila, ze Walne Zgromadzenie odbywa si~ w trybie art. -!02: Kodeksu 

sp6lek handlowych, zostalo prawidlowo zwolane, a na \Valnym 

Zgromadzeniu reprezentowanych jest pi~ciu akcjonariuszy. rosiadajq.cych 

lqcznie 9.823.569 akcji, to jest 68,77% kapitalu zakladowego- co j;:;=e 9.823.569 

glos6w, co potwierdza lista obecnosci, stanowiq.ca zal4cznik ru -:'.. ~c :-Jniejszego 

aktu notarialnego, Statut Sp6lki nie przewiduje "''Yl!l.?.if='--=- ::. i ~ ~,-.·orum, 
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a zatem Walne Zgromadzenie odbywa si~ waznie i jest zdolne do powzi~cia 

waznych uchwat --------------- -----------------------

Przewodniczqca zapewnia, ze kapital zakladowy Sp6lki jest w calosci 

oplacony a Sp6lka nie jest wlascicielem bqdi wsp6lwlascicielem, ani 

uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci rolnych. ----------------------------

Przewodniczqca Walnego Zgromadzenia poddala pod glosowanie 

uchwal~ nast~pujqcej tresci: ------------ -------------------------------------------------

Uchwalanr2 

.« Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
.. ·'~ ~- \< (, •) 

:> >'/4 sp6lki pod firm4: INCUVO Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Katowicach 

>rt" '*;/·~} :...J- z dnia 10 sierpnia 2022 roku 
. , \ d,& .f:1 , c w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------
' ' ~ J ~ ~ ', -...._ .. --;;te,/ 

·,It,, ; .. ' ., '/ 

-~-~ 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Incuvo S.A. z siedzibq 

w Katowicach odst~puje od powolywania Komisji Skrutacyjnej.----------------

2. Uchwala wchodzi w zycie z chwilq podj~cia. -~-----------------------

Przewodniczqca zarzqdzila jawne glosowanie, po czym stwierdzila, ze 

w glosowaniu og6lem oddano waznych glos6w z 9.823.569 akcji stanowiqcych 

68,77 % w kapitale zakladowym, w tym za uchwalq oddano 9.823.569 glos6w, 

przy braku glos6w przeciwnych i wstrzymujqcych si~, tak wi~c uchwala 

zostala podj~ta jednoglosnie. -------------------------------------------------------------

Przewodniczqca poddala pod glosowanie uchwal~ nast~pujqcej tresci: ---

Uchwalanr3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

sp61ki pod firm4: INCUVO Sp61ka Akcyjna z siedzib4 w Katowicach 

z dnia 10 sierpnia 2022 roku 
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w sprawie: przyj~cia porzqdku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki Incuvo S.A. z siedzibq 

w Katowicach przyjmuje niniejszym nast~pujqcy porzqdek obrad Walnego 

Zgromadzenia: --------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------

2) Wyb6r Przewodniczqcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oraz sporzqdzenie listy obecnosci. -------------------------------------------

3) Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolnosci do podejmowania uchwal. -----------------

4) Podj~ie uchwaly w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------

5) Podj~cie uchwaly w sprawie przyj~ia porzqdku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- ,,-/ " 
6) Podj~cie uchwaly w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii { ;' _: 

E, pozbawienia w calosci wszystkich akcjonariuszy Sp6lki prawa \ ~" 

poboru obligacji zamiennych na akcje serii E, warunkowego 

podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6lki w drodze emisji akcji serii 

E, pozbawienia w calosci wszystkich akcjonariuszy Sp6lki prawa 

poboru akcji serii E, zmiany Statutu Sp6lki oraz ubiegania si~ 

o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu (ASO) prowadzonym przez Gield~ Papier6w Wartosciowych 

w Warszawie S.A. pod nazwq NewConnect oraz dematerializacji akcji 

serii E i obligacji zamiennych na akcje serii E. ----------------------------------

7) Podj~cie uchwaly w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego 

dla kluczowych pracownik6w i wsp6lpracownik6w Incuvo S.A.---------

8) Podj~cie uchwaly w sprawie warunkowego podwyzszenia kapitahi 

zakladowego w drodze emisji akcji zwyklych na okaziciela serii F, 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w calosci prawa poboru 

wszystkich akcji serii F oraz zmiany Statutu Sp6lki. --------------------

9) Podj~cie uchwaly w sprawie emisji warrant6w subskrypcyjnych serii A 

i serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w calosci prawa 

poboru wszystkich warrant6w subskrypcyjnych serii A i serii B, 

\ 

\ 
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ubiegania si~ o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu (ASO) prowadzonym przez Gield~ Papier6w 

Wartosciowych w Warszawie S.A. pod nazwci NewConnect, 

dematerializacji akcji serii F i warrant6w subskrypcyjnych serii A 

i serii B. -------------------------~-------------------~ 

10) Zamkni~cie N adzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

2. Uchwala wchodzi w zycie z chwilq podj~cia -----------------------------

Przewodniczqca zarzcidzila jawne glosowanie, po czym stwierdzila, i:e 

w glosowaniu og6lem oddano waznych glos6w z 9.823.569 akcji stanowiqcych 

68,77 % w kapitale zakladowym, w tym za uchwalq oddano 9.823.569 glos6w, 

przy braku glos6w przeciwnych i wstrzymujcicych si~, tak wi~c uchwala 

zostala podj~ta jednoglosnie. ---

Przewodniczqca poddala pod glosowanie uchwal~ nast~pujqcej tresci: --

Uchwalanr4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

sp6lki pod firm4: INCUVO Sp6lka Akcyjna z siedzib4 w Katowicach 

z dnia 10 sierpnia 2022 roku 

w sprawie: emisji obligacji zamiennych na akcje serii E, pozbawienia w calosci 

wszystkich akcjonariuszy Sp6lki prawa poboru obligacji zamiennych na akcje 

serii E, warunkowego podwyzszenia kapitalu zakladowego Sp6lki w drodze 

emisji akcji serii E, pozbawienia w calosci wszystkich akcjonariuszy Sp6lki 

prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Sp6lki oraz ubiegania si~ 

o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

(ASO) prowadzonym przez Gield~ Papier6w Wartosciowych w Warszawie 

S.A. -pod nazwq NewConnect · oraz dematerializacji -akcji serii E i obligacji 

zamiennych na akcje serii E. ----------------------------------------------------------

Dzialajqc na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 

448-453 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks sp6lek handlowych 
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(,,KSH") oraz art. 19 i 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 

(,, Ustawa o Obligacjach"), po zapoznaniu si~ z opiniq Zarzqdu Incuvo S.A. 

(,,Sp6lka") w sprawie pozbawienia w calosci wszystkich akcjonariuszy Sp6lki 

prawa poboru obligacji zamiennych na akcje uprawniajqcych do obj~cia akcji 

serii E wyemitowanych w ramach warunkowego podwyzszenia kapitalu 

zakladowego stanowiqcej zalqcznik nr 2 do niniejszego aktu notarialnego oraz 

w sprawie pozbawienia w calosci wszystkich akcjonariuszy Sp6lki prawa 

poboru akcji serii E emitowanych w ramach warunkowego podwyzszenia 

kapitalu zakladowego Sp6lki, stanowiqcej zalqcznik nr 2 do niniejszego aktu 

notarialnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki niniejszym 

postanawia, co nast~puje:----------------------------------------------------------------

_,,9!'"~ 

§1 /~~~· 
; _'< t:-.,,,.-;:-

~~::,; '&' 

Emisja obligacji zamiennych (-) z 
1 

\ \ 
1. Sp6lka emituje lqcznie do 50 (pi~cdziesi~ciu) niezabezpieczonych ~ . _ ...1:. 

obligacji na okaziciela, zamiennych na akcje zwykle na okaziciela serii '~ 

E o wartosci nominalnej 0,50 zl (pi~cdziesiqt groszy) kazda, w jednej lub 

wielu seriach oznaczonych literq Ai kolejnq liczbq porzqdkowq (tj. Al, 

A2, A3 itd.) ( dalej lqcznie ,,Obligacje Zamienne").---------------------------

2. Obligacje Zamienne zostanq zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy 

o Obligacjach, tj. poprzez zlozenie propozycji nabycia Obligacji 

Zamiennych jednemu oznaczonemu adresatowi, tj. PCF Group S.A. 

z siedzibq w Warszawie. -------------------------------------------------------

3. Obligacje Zamienne b~dq mialy form~ zdematerializowanq oraz 

zostanq zarejestrowane wKrajowym Depozycie Papier6w 

Wartosciowych S.A. (,,KDPW"). Obligacje Zamienne nie b~dq 

przedmiotem notowania na rynku regulowanym lub w alternatywnym 

systemie obrotu.------------------------------------------------------------------------

4. Wartosc nominalna jednej Obligacji Zamiennej b~dzie wynosic 

100.000,00 zl (sto tysi~cy zlotych). -------------------------------------------------

5. Lqczna wartosc nominalna emisji Obligacji Zamiennych b~dzie wynosic 

5.000.000,00 zl (pi~c milion6w zlotych). ------------------------------------------
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6. Za dzie:n emisji danej serii Obligacji Zamiennych uznaje si~ dzie:n 

dokonania zapisu Obligacji Zamiennych tej serii w ewidencji os6b 

uprawnionych z tych papier6w wartosciowych prowadzonej przez 

agenta emisji Obligacji Zamiennych ("Dzien Emisji").----------------

7. Cena emisyjna kazdej Obligacji Zamiennej b~dzie wynosic 100.000,00 zl 

( sto tysi~cy zloty ch).------:-:-----------------------------------------------

8. Dzie:n wykupu Obligacji Zamiennych b~dzie przypadal nie p6.iniej niz 

30 czerwca 2033 roku (11 Dzien Wykupu").--------------------------------------

9. Obligacje Zamienne mogq podlegac wczesniejszemu wykupowi na 

zqdanie obligatariusza - wskutek zaistnienia kt6regokolwiek z nizej 

wskazanych przypadk6w (11Przedterminowy Wykup na Z4danie 

Obligatariusza"): ----------------------------
___ , ____________________ _ 

(a) brak platnosci- Sp6lka b~dzie w zwloce z dokonaniem platnosci 

kt6regokolwiek ze swiadcze:n wynikajqcych z Obligacji 

Zamiennych w terminie jego wymagalnosci, chyba ze 

niedokonanie platnosci b~dzie niezawinione, w tym 

spowodowane przyczynami technicznymi lub 

administracyjnymi i platnosc taka zostanie dokonana w terminie 

3 (trzech) dni od terminu wymagalnosci; ------------------------------

(b) niewvplacalnosc - wystqpi kt6rekolwiek z nast~pujqcych 

zdarze:n: (i) Sp6lka uzna na pismie swojq niewyplacalnosc; lub 

(ii) Sp6lka zlozy wniosek o ogloszenie swojej upadlosci; lub (iii) 

podj~ta zostanie uchwala o rozwiqzaniu bqd.i otwarciu 

likwidacji Sp6lki; lub (iv) w odniesieniu do majqtku Sp6lki 

wyznaczony zostanie syndyk lub zarzqdca albo Zarzqd Sp6lki 

zlozy wniosek o wyznaczenie syndyka lub zarzqdcy; --------------

( c) zaprzestanie dzialalnosci - Sp6lka zaprzestanie prowadzenia, 

w calosci lub znacznej cz~sci, dzialalnosci gospodarczej 

podstawowej dla Sp6lki;---------------------------------------------

( d) zmiana kontroli - wystqpi zdarzenie wskutek kt6rego PCF 

Group S.A. przestanie posiadac bezposrednio lub posrednio 
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50,01 % akcji Sp6lki lub dysponowae bezposrednio lub posrednio 

wi~kszosciq glos6w na Walnym Zgromadzeniu Sp6lki. -----------

10. Obligacje Zamienne mogq podlegae wczesniejszemu wykupowi na 

zcidanie Sp6lki (,,Prawo Sp61ki do Przedterminowego Wykupu"), 

kt6re moze bye wykonywane w kazdym czasie przed Dniem Wykupu 

z zachowaniem obowiqzku wczesniejszego zawiadomienia 

obligatariusza, pod warunkiem, ze taki przedterminowy wykup 

nie moze dotyczye Obligacji Zamiennych stanowicicych wi~cej niz 

49,99% wszystkich wyemitowanych i niewykupionych 

(nieumorzonych) Obligacji Zamiennych. Niezaleznie od powyzszego, 

Sp6lka nie b~dzie mogla skorzystae z Prawa Sp6lki do 

Przedterminowego Wykupu, jezeli wykonanie przez niq tego prawa ~ 

uniemozliwiloby PCF Group S.A. utrzymanie albo przywr6cenie /: ~~ 
l ""-I "' 

udzialu wynoszcicego co najmniej 50,01 % akcji w kapitale zakladowym f _: 0 { ~i 
· __ ) z l ·.z/;,r;. 

Sp6lki poprzez zamian~ posiadanych przez PCF Group S.A. obligacji \\* \;: 

zamiennych na akcje w kapitale zakladowym Sp6lki. ----------------------- ~ 
11. Obligacje Zamienne b~dq oprocentowane. Oprocentowanie b~dzie 

naliczane od wartosci nominalnej Obligacji Zamiennych od Dnia Emisji 

(wlcicznie) do Dnia Wykupu lub dnia przedterminowego wykupu 

(w obu przypadkach z wylciczeniem tego dnia) - w przypadku 

Przedterminowego Wykupu na Zqdanie Obligatariusza lub 

skorzystania przez Sp6lk~ z Prawa Sp6lki do Przedterminowego 

Wykupu. Obligacje Zamienne mogci bye oprocentowane wedlug stalej 

lub zmiennej stopy procentowej (,,Odsetki"). Rodzaj stopy procentowej 

oraz jej wysokose zostanie wskazany przez Zarzqd Sp6lki 

w warunkach emisji danej serii Obligacji Zamiennych, przy czym dla 

unikni~cia wcitpliwosci oprocentowanie w ramach poszczeg6lnych 

serii Obligacji Zamiennych moze si~ r6znie. Odsetki od Obligacji 

Zamiennych b~dq platne kwartalnie w terminach szczeg6lowo 

wskazanych w warunkach emisji danej serii Obligacji Zamiennych. ----

12. Posiadaczowi Obligacji Zamiennych b~dzie przyslugiwalo prawo do: -




































































