
Uchwała nr 51/VII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale 
zakładowym  spółki  Port  Lotniczy  Lublin  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 
w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 
8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz.  U.  z  2001  r.  Nr  142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 190/XIII/2007 
Rady Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 r. w sprawie określenia zasad 
wnoszenia  cofania  i  zbywania  udziałów lub  akcji  spółek  handlowych  przez 
Prezydenta  Miasta  Lublin  (Dz.  Urz.  Woj.  Lub.  Nr  176,  poz.  3132  z  dnia 
4 grudnia 2007 r.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na objęcie przez Gminę Lublin, w latach  2011-
2028  akcji w  podwyższonym kapitale  zakładowym spółki  Port  Lotniczy 
Lublin S.A.  z  siedzibą  w  Lublinie,  której  Gmina  Lublin  jest 
akcjonariuszem.

§ 2

1. Akcje, o których mowa w § 1 uchwały zostaną objęte przez Gminę Lublin 
wkładem  pieniężnym  zgodnie  z  harmonogramem  obejmowania  akcji 
wskazującym  terminy  i  kwoty  potencjalnego  wniesienia  wkładów 
pieniężnych na  objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym  spółki 
Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie.

2. Harmonogram obejmowania akcji, o którym mowa w ust. 1 będzie wynikał 
z umowy emisji obligacji na kwotę 180.000.000 zł zawartej pomiędzy spółką 
Port Lotniczy Lublin S.A.  a Agentem Emisji na realizację przedsięwzięcia 
rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. oraz 
kosztów związanych z emisją obligacji. 

3. Gmina Lublin wyrażając zgodę na objęcie akcji  w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie wykona 
swoje  zobowiązanie  w odniesieniu  do  52% łącznej  ilości  obejmowanych 
akcji,  tj.  na  kwotę  93.600.000  zł  oraz  proporcjonalnie  przypadających 
kosztów związanych z emisją obligacji. 
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§ 3

Środki finansowe na zapłatę zobowiązań powstałych w wyniku objęcia 
akcji, o których mowa w § 1 uchwały, pochodzić będą z dochodów własnych 
budżetu  Miasta  lub  przychodów budżetu  Miasta  w  poszczególnych  latach, 
w których przewidziano dokapitalizowanie. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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