
 
Uchw a ła  Nr  7 /2010  

Nadzw ycza jnego  Walnego Zgromadzen ia  
II NN TT EE RR FF EE RR II EE   SS pp óó łł kk aa   AA kk cc yy jj nn aa   zz   ss ii ee dd zz ii bb ąą   ww   LL uu bb ii nn ii ee  

z  dn ia  10  l i s topada  2010  r .  
 

w sprawie  wyraŜenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa uŜytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącymi odrębne nieruchomości 

budynkami hotelowo-rotacyjnymi, połoŜonych w Lubinie przy ulicy M. 

Skłodowskiej-Curie 176. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na zbycie przez Spółkę prawa uŜytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4606 ha wraz z własnością stanowiących odrębne 

nieruchomości budynków hotelowo-rotacyjnych, połoŜonych w Lubinie przy ulicy 

M. Skłodowskiej-Curie 176, obręb 1, działki gruntu nr ewid. 39/44, dla której Sąd Rejonowy 

w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW 

LE1U/00019402/8, wraz z budowlami, ruchomościami i wyposaŜeniem, stanowiącymi 

majątek Hotelu INTERFERIE w Lubinie, z zastrzeŜeniem § 2. 

§ 2. 

Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją Rady 

Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny zbycia i sposobu jej zapłaty. --  

§ 3. 

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 

Informacje na temat głosowania nad uchwałą 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy 9 264 201 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale 
zakładowym 

63,609 % 

Łączna liczba waŜnych głosów, w tym: 9 264 201 

       a) liczba głosów „za” 0 

       b) liczba głosów „przeciw” 9 264 201 

       c) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 

 



  

 
Uchw a ła  Nr  8 /2010  

Nadzw ycza jnego  Walnego Zgromadzen ia  
II NN TT EE RR FF EE RR II EE   SS pp óó łł kk aa   AA kk cc yy jj nn aa   zz   ss ii ee dd zz ii bb ąą   ww   LL uu bb ii nn ii ee  

z  dn ia  10  l i s topada  2010  r .  
 

w sprawie  wyraŜenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa uŜytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącym odrębną nieruchomość 

budynkiem biurowym, połoŜonych w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 

7. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na nabycie przez Spółkę prawa uŜytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.137 m2 wraz z własnością 

stanowiącego odrębną nieruchomość budynku oraz zabudowanej budowlami, połoŜonych 

w Lubinie przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 7, obręb 5, działki gruntu nr ewid. 10, dla której 

Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod 

numerem KW LE1U/00005192/1, z zastrzeŜeniem § 2.  

§ 2. 

Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1, uwarunkowane jest uprzednią akceptacją 

Rady Nadzorczej Spółki istotnych warunków transakcji, w tym ceny nabycia i sposobu jej 

zapłaty.  

§ 3. 

Wykonanie uchwały Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Spółki.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 

Informacje na temat głosowania nad uchwałą 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy 9 264 201 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale 
zakładowym 

63,609 % 

Łączna liczba waŜnych głosów, w tym: 9 264 201 

       a) liczba głosów „za” 0 

       b) liczba głosów „przeciw” 9 264 201 

       c) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 

 

 


