
Załącznik do RB nr 30_2011 z 30.09.2011 
 
 

UCHWAŁA NR  1 - PROJEKT 
 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym 

Targu z dnia 28 października 2011 roku 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„WOJAS” S.A. 
 

Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę:  

 
1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „WOJAS” S.A. wybiera Pana 33333333 na  

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  „WOJAS” S.A. 

  

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 

 
UCHWAŁA NR  2 - PROJEKT 

 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym 

Targu z dnia  28 października 2011 roku 

 

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej 

 

Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu, podjęło 

następującą uchwałę: 

 
1. Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: 

 

13333333333333333333 

23333333333333333333 

 

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UCHWAŁA NR  3 - PROJEKT 
 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym 

Targu z dnia  28 października 2011 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„WOJAS" S.A. 
 

Zgodnie z punktem 5 porządku obrad, podjęto uchwałę treści następującej: 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek 

obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki oraz podanemu do publicznej 

wiadomości co najmniej dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR  4 - PROJEKT 
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym 

Targu z dnia  28 października 2011 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

WOJAS S.A. w rozumieniu art. 551 K.C. związanej z działalnością marketingowo-

reklamową oraz zarządzaniem zastrzeżonymi znakami towarowymi, pod nazwą 

„Oddział WOJAS MARKETING” do spółki pod firmą „WOJAS MARKETING” Sp. z o.o. 

z/s w Nowym Targu. 

 

 Zgodnie z punktem 6 porządku obrad , na podstawie §33 pkt.13/ Statutu Spółki, podjęto 

uchwałę treści następującej: 

 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na wniesienie zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa WOJAS S.A. w rozumieniu art. 551 K.C. związanej z działalnością 

marketingowo-reklamową oraz zarządzaniem zastrzeżonymi znakami towarowymi, pod 

nazwą „Oddział WOJAS MARKETING” do spółki pod firmą „WOJAS MARKETING” Sp. z o.o. 

z/s w Nowym Targu. 

 

2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. 

 
 
 



UCHWAŁA NR  5 - PROJEKT 
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym 

Targu z dnia  28 października 2011 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 9.750.000 akcji imiennych serii „A” na akcje na 

okaziciela. 

 
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w 

Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 

 

1. Uwzględnia się złożony  przez akcjonariusza Wiesława Wojas wniosek i dokonuje 

zamiany należących do Niego akcji imiennych serii „A” w ilości 9.750.000 na akcje na 

okaziciela. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą WOJAS S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego statutu 

Spółki. 

 

 
 
 

UCHWAŁA NR  6 - PROJEKT 
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym 

Targu z dnia  28 października 2011 roku 

 
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 
 
 
Zgodnie z punktem 8 porządku obrad na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

w związku § 18 ust. 2 Statutu Spółki,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

„WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 

 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „WOJAS” Spółka Akcyjna w Nowym 

Targu postanawia powołać Panią /Pana _______________________ do Rady 

Nadzorczej Spółki. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 



 

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY „WOJAS” S.A. ZWOŁANEGO na dzień 

  28 października 2011 roku. 

 

1. UCHWAŁY NR 1 –3  

Uchwały nr 1-3 dotyczą spraw formalnych.  

 

2. UCHWAŁA NR 4  

Zgodnie z § 33 ust 1 pkt. 13 Statutu Spółki WOJAS S.A. zbycie lub wydzierżawienie 

przedsiębiorstwa Spółki, albo jego zorganizowanej części wymaga Zgody Walnego 

Zgromadzenia. Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WOJAS S.A. w 

rozumieniu art. 551 K.C. związanej z działalnością marketingowo-reklamową oraz 

zarządzaniem zastrzeżonymi znakami towarowymi do spółki zależnej  pod firmą „WOJAS 

MARKETING” Sp. z o.o. z/s w Nowym Targu podyktowane jest systematyczną rosnącą skalą 

działalności Spółki i ma ona na celu usprawnienie funkcjonowania grupy kapitałowej poprzez 

skoncentrowanie jednorodnych obszarów działalności w odrębnych prawnie i organizacyjnie 

podmiotach. Tego rodzaju strategia ma w zamierzeniach Spółki prowadzić do zwiększenia 

wydajności i uzyskania korzyści skali dzięki kontynuowaniu specjalizacji w obrębie 

poszczególnych podmiotów grupy kapitałowej. Dzięki planowanym zmianom Spółka uzyska 

możliwość skoncentrowania się na podstawowym obszarze swojej działalności, tj. produkcji i 

handlu hurtowym obuwia i wyrobów skórzanych.   

 

3. UCHWAŁY NR 5-6 

Sprawy objęte uchwałami nr 5-6 wymagają obligatoryjnie rozstrzygnięcia przez Walne 

Zgromadzenie w formie uchwał. 

 


