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Uchwały powzięte na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RUCH S.A.  

w dniu 24 marca 2010 r.  
(do przerwy) 

 
 
 
 
 

Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24 marca 2010 r. 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. powierza funkcję Przewodniczącego dzisiejszego 
Walnego Zgromadzenia spółki RUCH S.A. Panu Andrzejowi Leganowiczowi. 

 
§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 6.579.193 ważnych głosów z 6.579.193 akcji stanowiących 11,18% kapitału zakładowego 
Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 6.579.193 głosami za, przy braku głosów przeciw, braku 
głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.  

z dnia 24 marca 2010 r. 
 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 
 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na 
brak kandydatur. 

 
§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 6.579.193 ważnych głosów z 6.579.193 akcji stanowiących 11,18% kapitału zakładowego 
Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi 6.579.193 głosami za, przy braku głosów 
przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. 
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Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.  
z dnia 24 marca 2010 r. 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia: 
 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania wiążących uchwał. 
4. Wybór komisji skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
  

 
§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 6.579.203 ważnych głosów z 6.579.203 akcji stanowiących 11,18% kapitału zakładowego 
Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym wszystkimi 6.579.203 głosami za, przy braku głosów 
przeciw, braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A.  

z dnia 24 marca 2010 r. 
 

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia 
 
 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek 
handlowych, postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 22 kwietnia 2010 r. do godziny 11:00. Obrady 
Zgromadzenia będą kontynuowane po przerwie w siedzibie RUCH S.A., przy ul. Wroniej 23, w Warszawie. 
 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 6.579.203 ważnych głosów z 6.579.203 akcji stanowiących 11,18% kapitału zakładowego 
Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 6.500.193 głosami za, przy 79.010 głosach przeciw, 
braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych. 
 


