
 

Uchwała nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 3 marca 2011 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią 

Marzenę Bielecką. ------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

  
W głosowaniu oddano 20780484 waŜnych głosów, stanowiących 61,00 % kapitału zakładowego 
Spółki. 

Uchwała została przyjęta: oddano 20780484 głosów „za”, nie oddano: głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących się”. 

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 
 



 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 3 marca 2011 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:  

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------  

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 
zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------  

4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------  

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -------------- 

6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. 

7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------  

§ 2 

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

 

W głosowaniu oddano 20780484 waŜnych głosów, stanowiących 61,00 % kapitału zakładowego 
Spółki. 

Uchwała została przyjęta: oddano 20780484 głosów „za”, nie oddano: głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących się”. 

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 
 



 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 3 marca 2011 roku  

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej  

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 ust.2 pkt4 Statutu Spółki 

postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Wiesława Rozłuckiego. 

§ 2 

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

 

W głosowaniu oddano 20780484 waŜnych głosów, stanowiących 61,00 % kapitału zakładowego 
Spółki. 

Uchwała została przyjęta: oddano 20780484 głosów „za”, nie oddano: głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących się”. 

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 



 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 3 marca 2011 roku  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej  

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki 

postanawia, iŜ członkowi Rady Nadzorczej (w tym takŜe pełniącemu funkcję 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza) przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5.000 (słownie: 

pięć tysięcy) zł brutto miesięcznie, natomiast Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 7.000 (słownie: siedem tysięcy) zł brutto miesięcznie. 

Wynagrodzenie przysługuje od dnia powołania Rady Nadzorczej lub powołania na funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

§ 2 

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

 

W głosowaniu oddano 20780484 waŜnych głosów, stanowiących 61,00 % kapitału zakładowego 
Spółki. 

Uchwała została przyjęta: oddano 20780484 głosów „za”, nie oddano: głosów „przeciw” i głosów 
„wstrzymujących się”. 

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 
 

 


