
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
PBO ANIOŁA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Pana Mariusza Skowronka.  
Pan Mariusz Skowronek, zgodnie z § 2 ust. 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, zostaje powołany na 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przez aklamację. 
 
 

Uchwała Nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim 

z dnia 30 grudnia 2011 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia obejmujący:  
 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
3. Sporządzenie listy obecności. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał.  
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 pkt. d) Statutu Spółki, 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 3 Statutu Spółki, 
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z 
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki, 
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego 
Statutu Spółki, 
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych Spółki, 
12. Wolne głosy i wnioski. 
13. Zamknięcie obrad.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Ważne głosy zostały oddane z 5.012.029 (pięć milionów dwanaście tysięcy dwadzieścia dziewięć) 
akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 74,36 % (siedemdziesiąt cztery 
i trzydzieści sześć setnych procenta). W głosowaniu nad uchwałą ważnych głosów oddano łącznie 
8.236.029 (osiem milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwadzieścia dziewięć), w tym: 
- głosów „za” 7.220.986 (siedem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 
sześć) - co stanowi 87,68 % (osiemdziesiąt siedem i sześćdziesiąt osiem setnych procenta), 
- głosów „przeciw” 1.004.089 (jeden milion cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) co stanowi 12,19 % 
(dwanaście i dziewiętnaście setnych procenta), 
- głosów wstrzymujących się 10.954 (dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) co stanowi 0,13 
% (trzynaście setnych procenta). 
Uchwała numer 2 została przyjęta w głosowaniu jawnym. 
 
 



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w 
składzie: Paweł Cyrson, Rafał Szymkowiak, Ewa Pilarczyk. 
Komisja Skrutacyjna, zgodnie z § 8 ust. 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń, zostaje powołana przez 
aklamację. 
 

 
 

Uchwała Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim 

z dnia 30 grudnia 2011 roku 
w sprawie zmiany § 19 ust.2 pkt d) Statutu Spółki 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
PBO ANIOŁA S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: 
 
W § 19 dotychczasowe brzmienie ust. 2 pkt. d) zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 
 
„d. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 
przekraczającej 25.000.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) netto oraz na przystąpienie 
przez Spółkę do organizacji gospodarczej lub innej spółki” 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Ważne głosy zostały oddane z 5.023.009 (pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięć) akcji, 
których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 74,53 % (siedemdziesiąt cztery i 
pięćdziesiąt trzy setne procenta). W głosowaniu nad uchwałą ważnych głosów oddano łącznie 
8.247.809 (osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięć), w tym: 
- głosów „za” 7.232.766 (siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt 
sześć) - co stanowi 87,69% (osiemdziesiąt siedem i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta), 
- głosów „przeciw” 1.014.089 (jeden milion czternaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) - co stanowi 
12,30% (dwanaście i trzydzieści setnych procenta), 
- głosów wstrzymujących się 954 (dziewięćset pięćdziesiąt cztery) - co stanowi 0,01% (jedna setna 
procenta). 
Uchwała numer 4 została przyjęta w głosowaniu jawnym. 
 

 
Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim 
z dnia 30 grudnia 2011 roku 

w sprawie zmiany § 20 ust.3 Statutu Spółki 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
PBO ANIOŁA S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki: 
 
W § 20 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: 



 
„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.” 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Ważne głosy zostały oddane z 5.024.009 (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące dziewięć) akcji, 
których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 74,54 % (siedemdziesiąt cztery i 
pięćdziesiąt cztery setne procenta). W głosowaniu nad uchwałą ważnych głosów oddano łącznie 
8.248.009 (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięć), w tym: 
- głosów „za” 7.221.940 (siedem milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 
czterdzieści) - co stanowi 87,56% (osiemdziesiąt siedem i pięćdziesiąt sześć setnych procenta), 
- głosów „przeciw” 1.026.069 (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) - co 
stanowi 12,44% (dwanaście i czterdzieści cztery setne procenta), 
 - brak głosów wstrzymujących się. 
Uchwała numer 5 została przyjęta w głosowaniu jawnym. 
 

 
Uchwała Nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim 
z dnia 30 grudnia 2011 roku 

w sprawie przerwy w obradach 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 16 Regulaminu Walnych 
Zgromadzeń Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA SA postanawia zarządzić przerwę w 
obradach do dnia 10 stycznia 2012 roku do godziny 10.00; Walne Zgromadzenie kontynuowane 
będzie w lokalu mieszczącym się w Kostrzynie Wielkopolskim, przy ulicy Wrzesińskiej 70. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Ważne głosy zostały oddane z 5.024.007 (pięć milionów dwadzieścia cztery tysiące siedem) akcji, 
których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 74,54 % (siedemdziesiąt cztery i 
pięćdziesiąt cztery setne procenta). W głosowaniu nad uchwałą ważnych głosów oddano łącznie 
8.248.007 (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedem), w tym: 
- głosów „za” 8.238.007 (osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedem) - co stanowi 
99,88% (dziewięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta), 
- brak głosów „przeciw”, 
- głosów wstrzymujących się 10.000 (dziesięć tysięcy) co stanowi 0,12 % (dwanaście setnych 
procenta). 
Uchwała numer 7 została przyjęta w głosowaniu jawnym. 


