
                                      Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   

Spółki TRION S.A. 

z dnia 8 października 2010 roku 

w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRION Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Inowrocławiu wyłącza tajność przy wyborze komisji 

skrutacyjnej.   ---------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia  ------------------------------  

 

 Głosowano „10.017.000” akcjami, z których oddano „10.017.000” 

waŜnych głosów. Akcje te stanowią 21,79 % kapitału zakładowego 

Spółki.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Głosowano – w głosowaniu jawnym - w sposób następujący:  -------  

• za podjęciem uchwały oddano „10.017.000”głosów;  --------------------  

• przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;  -----------------------------   

• głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. ------------------------------------  

Sprzeciwów nie zgłoszono.  ----------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia   

Spółki TRION S.A. 

z dnia 8 października 2010 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w 

składzie:  ---------------------------------------------------------------------------  

1. Pan Adam Stroniawski,  --------------------------------------------------  

2. Pan Wojciech Urbaniak.  --------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem jej podjęcia.  -----------------------------  

 

 Głosowano „10.017.000” akcjami, z których oddano „10.017.000” 

waŜnych głosów. Akcje te stanowią 21,79 % kapitału zakładowego 

Spółki.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Głosowano – w głosowaniu jawnym - w sposób następujący:  -------  

• za podjęciem uchwały oddano „10.017.000”  głosów;  ------------------  

• przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;  -----------------------------   

• głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. ------------------------------------  

Sprzeciwów nie zgłoszono.  ----------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRION S.A. 

z dnia 8 października 2010 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie 

Pana Marcina Dzbańskiego.  ----------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem jej podjęcia.  -----------------------------   

 

 Głosowano „10.017.000” akcjami, z których oddano „10.017.000” 

waŜnych głosów. Akcje te stanowią 21,79 % kapitału zakładowego 

Spółki.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Głosowano – w głosowaniu tajnym - w sposób następujący:  ---------  

• za podjęciem uchwały oddano „10.017.000”  głosów;  ------------------  

• przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;  -----------------------------   

• głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. ------------------------------------  

Sprzeciwów nie zgłoszono.  ----------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRION S.A. 

z dnia 8 października 2010 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad 

w brzmieniu ogłoszonym raportem bieŜącym nr 37 z dnia 12 września 

2010 roku.  ------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  z dniem jej podjęcia.  -----------------------------  

 

 Głosowano „10.017.000” akcjami, z których oddano „10.017.000” 

waŜnych głosów. Akcje te stanowią 21,79 % kapitału zakładowego 

Spółki.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Głosowano – w głosowaniu jawnym - w sposób następujący:  -------  

• za podjęciem uchwały oddano „10.017.000” głosów;  -------------------  

• przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;  -----------------------------   

• głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. ------------------------------------  

Sprzeciwów nie zgłoszono.  ----------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRION S.A. 

z dnia 8 października 2010 roku 

w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TRION S.A. przyjmuje Regulamin 

Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku.   ----------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. ------------------------------  

 

 Głosowano „10.017.000” akcjami, z których oddano „10.017.000” 

waŜnych głosów. Akcje te stanowią 21,79 % kapitału zakładowego 

Spółki.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Głosowano – w głosowaniu jawnym - w sposób następujący:  -------  

• za podjęciem uchwały oddano „10.017.000”  głosów;  ------------------  

• przeciw podjęciu uchwały oddano „0” głosów;  -----------------------------   

• głosów „wstrzymujących się” oddano „0”. ------------------------------------  

Sprzeciwów nie zgłoszono.  ----------------------------------------------------------  

 

 

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wobec braku moŜliwości 

głosowania nad Uchwałą nr 6 w sprawie obniŜenia kapitału 

zakładowego w drodze obniŜenia wartości nominalnej akcji z 

jednoczesnym podwyŜszeniem kapitału zakładowego w drodze nowej 

emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki – stosownie do 
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treści art. 431 § 3a kodeksu spółek handlowych – odstąpiło od 

realizacji punktu 8 porządku obrad.    

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – wobec braku moŜliwości 

głosowania nad Uchwałą nr 6 - odstąpiło od głosowania nad Uchwałą 

nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upowaŜnienia 

Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.   


