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Uchwała nr 1/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 

z dnia 8 września 2010 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie art. 

409 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, par. 13 ust. 10 Statutu Spółki, par 12 ust. 

1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: 

 
Par.1 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. dokonuje wyboru Pana 

Marcina Jarosz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Par.2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 334 510 akcji 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,63 %  
- łączna liczba ważnych głosów: 8 668 970 
- liczba głosów „za”: 8 668 970 
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero) 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) 
- brak sprzeciwów.  
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Uchwała nr 2/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 

z dnia 8 września 2010 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 26 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: 

 
Par.1 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. przyjmuje następujący 

porządek obrad:  

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie listy obecności 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołanego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał.  

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 

8. Sprawy ogólne – wolne wnioski. Zamknięcie obrad. 

 

Par.2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 334 510 akcji 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,63 %  
- łączna liczba ważnych głosów: 8 668 970 
- liczba głosów „za”: 8 668 970 
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero) 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) 
- brak sprzeciwów.  
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Uchwała nr 3/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 

z dnia 8 września 2010 roku 

w sprawie: powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. działając na podstawie par. 28 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje: 

 

Par.1 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. powołuje Komisję Mandatowo 

– Skrutacyjną w składzie: 

1. Beata Kłos 

2. Ewa Ślusarczyk 

3. Grzegorz Kryplewski 

 

Par.2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 334 510 akcji 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,63 %  
- łączna liczba ważnych głosów: 8 668 970 
- liczba głosów „za”: 8 668 970 
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero) 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) 
- brak sprzeciwów.  
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Uchwała nr 4/2010 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ABM SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 

z dnia 8 września 2010 roku 

w sprawie: emisji obligacji 

 

Działając na podstawie § 13 ust. 12 lit. (i) w zw. z § 8 ust. 12 Statutu spółki ABM 

SOLID Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Spółka emituje nie więcej niż 400 sztuk obligacji na okaziciela Serii A 

niezabezpieczonych, niepodporządkowanych, o wartości nominalnej 100 000 zł 

każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000.000 zł 

(czterdzieści milionów złotych) („Obligacje”). 

2. Obligacje zostaną zaoferowane wybrany przez Zarząd sposób określony w  art. 

9  ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 

2001 r., Nr 120, poz. 1300).  

3. Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli do dnia 30 czerwca 2011 r. zostaną 

subskrybowane Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co 

najmniej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych). 

4. Z tytułu posiadania Obligacji wyemitowanych zgodnie z niniejszą Uchwałą, 

obligatariuszom przysługiwały będą wyłącznie świadczenia o charakterze 

pieniężnym.  

5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenia niniejszym postanawia o dematerializacji Obligacji. 

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) określenia ostatecznej łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji, przy 

czym tak określona wartość emisji Obligacji nie może być niższa niż 

minimalna łączna wartość nominalna emisji Obligacji, określona w § 1 

ust. 3 niniejszej Uchwały ani wyższa niż łączna wartość nominalna emisji 

Obligacji, określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały,   

2) określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji, w tym  

w szczególności terminów zaoferowania Obligacji, ceny emisyjnej 

Obligacji, zasady przydziału i terminów wykupu Obligacji, zasad 

naliczania i wypłaty oprocentowania przysługującego obligatariuszom, 

jak również do określenia wszelkich pozostałych warunków emisji, 
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3) określenia czy zapłata obligatariuszom świadczenia pieniężnego z tytułu 

Obligacji nastąpi poprzez wypłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości 

nominalnej powiększonej o odsetki czy poprzez zapłatę wartości 

nominalnej Obligacji w przypadku Obligacji zerokuponowych, oraz do 

określenia zasad oprocentowania Obligacji kuponowych oraz wartości 

dyskonta w przypadku Obligacji zerokuponowych, 

4) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na 

wybranym przez Zarząd rynku regulowanym lub innym  systemie obrotu, 

w tym do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających 

na celu dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji na wybrany przez Zarząd 

rynek obrotu,  

5) do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do 

odpowiednich organów, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, 

6) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., 

której przedmiotem będzie rejestracja Obligacji w depozycie papierów 

wartościowych i ich dematerializacja; 

7) zawarcia stosownej umowy z instytucją finansową lub innym podmiotem 

pośredniczącym w emisji Obligacji oraz dokonywania wszelkich innych 

czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały. 

7. Do zawarcia umowy w sprawie emisji Obligacji lub innych czynności 

zobowiązujących w ramach wykonania niniejszej Uchwały nie jest wymagana 

zgoda Rady Nadzorczej.  

§ 2  

Uchyla się Uchwałę nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID  

z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie emisji obligacji. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

- liczba akcji z których oddano ważne głosy 4 334 510 akcji 
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 54,63 %  
- łączna liczba ważnych głosów: 8 668 970 
- liczba głosów „za”: 8 668 970 
- liczba głosów „przeciw”: 0 (zero) 
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero) 
- brak sprzeciwów.  
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Dokonane zmiany w Uchwale: 

 

Par .1 ust.2 projektu chwały: 

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez publiczne proponowanie nabycia,  

o którym mowa w art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300).  

 

Par .1 ust.2 podjętej chwały: 

Obligacje zostaną zaoferowane wybrany przez Zarząd sposób określony w  art. 9  

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 

120, poz. 1300).  

 

Par. 1 ust.3 projektu chwały: 

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli do dnia 30 września 2010 r. zostaną 

subskrybowane Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 

12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych). 

 

Par. 1 ust.3 podjętej chwały: 

Emisja Obligacji dojdzie do skutku, jeżeli do dnia 30 czerwca 2011 r. zostaną 

subskrybowane Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 

12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych). 

 

Par. 2 projektu chwały: 

Uchyla się Uchwałę nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM Spółki  

z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie emisji obligacji. 

 

Par. 2 podjętej chwały: 

Uchyla się Uchwałę nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID  

z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie emisji obligacji. 

 


