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Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft 

Vienna, FN 78485 w

("Spółka")

Rekomendacje 

dotyczące uchwał, które mają zostać podjęte na 

25 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

w dniu 3 maja 2011 

1. Prezentacja rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz 
sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, jak również skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych, sprawozdania dotyczącego sytuacji grupy oraz sprawozdania 
na temat przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z art. 243 b Austriackiego 
Kodeksu Handlowego.

W przypadku tego punktu porządku obrad nie ma obowiązku podjęcia uchwały. 

2. Uchwała w sprawie wykorzystania zysku netto za rok finansowy 2010

W przypadku tego punktu porządku obrad nie ma obowiązku podjęcia uchwały.

3. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady 
Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza i Zarząd zalecają udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz 
członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

4. Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za rok 
obrotowy 2010.

Rada Nadzorcza i Zarząd zalecają zatwierdzić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 
wysokości EUR 125.000,00 i upoważnić Przewodniczącego do dokonania podziału tego 
wynagrodzenia pomiędzy członków Rady Nadzorczej.

5. Wybór biegłego rewidenta do zbadania rocznych sprawozdań finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011.

Rada Nadzorcza rekomenduje wybór Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, 
1220 Wien, Wagramer Straße 19, jako biegłego rewidenta w celu zbadania rocznych 
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sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 
2011.

6. Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia, w ciągu 5 lat od 
rejestracji odpowiednich zmian Statutu w rejestrze handlowym, kapitału zakładowego 
o 5.400.000 EUR poprzez emisję do 5.400.000 zwykłych akcji na okaziciela, bez 
wartości nominalnej, za wpłaty w gotówce bądź wkład niepieniężny, w jednej bądź 
kilku emisjach, także z wyłączeniem prawa poboru, oraz do ustalenia ceny emisyjnej, 
jak również warunków emisji, za zgodą Rady Nadzorczej; upoważnienia Rady 
Nadzorczej do wprowadzenia zmian do Statutu w związku z wykorzystaniem kapitału 
docelowego, powyższe postanowienia implementowane zostaną, odpowiednio, w 
artykule 5 paragraf 3, który zostanie wprowadzony do Statutu.

Rada Nadzorcza i Zarząd rekomendują podjęcie niniejszej uchwały, w kształcie 
zaproponowanym w porządku obrad oraz uwzględniając sprawozdanie Zarządu w sprawie 
wyłączenia prawa poboru zgodnie z art. 153 paragraf 4 w związku z art. 170 paragraf 2 
Austriackiej Ustawy o Spółkach Giełdowych (Ausschluss des Bezugsrechts).

7. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej:

Rada Nadzorcza rekomenduje powołanie Pana Hannes Andreas Palfinger jako nowego 
członka Rady Nadzorczej. Odpowiednie oświadczenie Pana Palfinger zgodnie z art. 87 
paragraf 2 austryjackiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych zostanie, oddzielnie od niniejszej 
rekomendacji, podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki, oraz 
udostępnione w siedzibie Spółki.

Wiedeń, kwiecień 2011

Rada Nadzorcza Zarząd




