
Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
 
Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 i § 27 ust 1 
Statutu Spółki uchwala się co następuje: 
 

§  1 
 
Na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie 
Odrzaoskim wybiera się ....................................................................................... 
 
 

§  2  
 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

 
Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 Statutu 
Spółki uchwala się co następuje: 
 

§  1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej 

Spółki www.hardex.pl. 

 

§  2 
 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.hardex.pl/


Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej  
 

 
Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Na podstawie art. 420 § 2 oraz  art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: 
 

§  1 
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: 

1…………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………….. 

 

§  2 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
 

 

 



Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawiewyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, prawa użytkowania wieczystego i 

nieruchomości. 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art  393 pkt 3 oraz 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 2 pkt 7 oraz 

ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 

1. Wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Hardex S.A. (Spółka) na rzecz Homanit Krosno Odrzaoskie 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, to 

jest: 

a)  zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych oraz  

b) prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości oraz ograniczonych praw 

rzeczowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa tj: 

- prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Krośnie 

Odrzaoskim, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzaoskim księgi 

wieczystej pod numerem KW nr ZG1K/00015658/7, o powierzchni całkowitej 39.52.68 ha , 

składającej się z działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 393, 427, 435/4, 435/10 i 

435/11, oraz prawo własności posadowionych na niej budynków i budowli stanowiących 

odrębny od gruntu przedmiot własności, w szczególności hali produkcyjnej z magazynem, 

elektrociepłowni, rębalni, zespołu magazynów, budynku administracyjno – socjalnego, co do 

której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano 

decyzji o warunkach zabudowy i/lub lokalizacji inwestycji celu publicznego i/lub o wyłączeniu 

spod produkcji rolnej, a w ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako: działka 

nr 393 - tereny kolejowe, 427 – drogi, 435/4 i 435/11 - tereny przemysłowe, 435/10 - 

zurbanizowane tereny niezabudowane; 

 



- prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w gminie 

Krosno Odrzaoskie, miejscowośd Raduszec Stary, wpisanej do prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Krośnie Odrzaoskim księgi wieczystej pod numerem KW nr 

ZG1K/00018867/6, o powierzchni całkowitej 0.10.05 ha, składającej się z działek 

geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 211/6, 211/7, 216/1 i 217/1, oraz prawo 

własności posadowionych na niej budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu 

przedmiot własności, w szczególności ujęd wody przemysłowej oraz stacji transformatora 

energetycznego; 

- prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w gminie 

Dąbie, miejscowośd Nowy Zagór, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w 

Krośnie Odrzaoskim księgi wieczystej pod numerem KW nr ZG1K/00018866/9, o 

powierzchni całkowitej 0.18.91 ha (osiemnaście arów dziewięddziesiąt jeden metrów 

kwadratowych), składającej się z działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 20/2, 

43/1, 35/4, oraz prawo własności posadowionych na niej budynków i budowli 

stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w szczególności ujęd wody 

przemysłowej; 

- prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Dąbie, 

miejscowośd Nowy Zagór, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie 

Odrzaoskim księgi wieczystej pod numerem KW nr ZG1K/00027893/3, o powierzchni 

całkowitej 0.09.47 ha (dziewięd arów czterdzieści siedem metrów kwadratowych), 

składającej się z działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 35/5 i 37/3, która w 

ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako grunty orne; 

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Krośnie 

Odrzaoskim, przy ul. Jana Matejki 2/6, o powierzchni 54,5 m2, dla którego Sąd Rejonowy 

w Krośnie Odrzaoskim prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1K/00029242/9. 

2. Ze zbywanego przedsiębiorstwa mogą zostad wyłączone składniki materialne i niematerialne 

uzgodnione przez Zarząd z nabywcą, w tym także prawo własności i/lub prawo użytkowania 

wieczystego nieruchomości i/lub ograniczone prawo rzeczowe wymienione w § 1 ust 1 litera b tiret 

czwarty niniejszej Uchwały, przy czym ze zbywanego przedsiębiorstwa wyłączone zostanie w 

szczególności prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Krośnie 

Odrzaoskim, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzaoskim księgi wieczystej 

pod numerem KW nr ZG1K/00030480/9, o powierzchni całkowitej 0.00.14 ha (czternaście metrów 

kwadratowych), składającej się z działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 90/2, która w 

ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako droga. 

§ 2 

1. Zbycie przedsiębiorstwa, o którym mowa w §1, nastąpi na podstawie umowy sprzedaży 

przedsiębiorstwa na rzecz Homanit Krosno Odrzaoskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniuza cenę 

30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) dalej zwana Ceną . 

2. Cena może ulec zmniejszeniu wyłącznie w przypadku zaistnienia następujących zdarzeo: 

- wystąpienia zaległości podatkowych Spółki na dzieo zawarcia umowy sprzedaży 

przedsiębiorstwa,  

- dokonania skupu akcji własnych celem umorzenia przed dniem zawarcia umowy sprzedaży 

przedsiębiorstwa, 



- znacznego obniżenia majątku obrotowego Spółki poniżej 21.000.000 złotych na dzieo zawarcia 

umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. 

3. W przypadku zaistnienia określonych w § 2 ust 2 Uchwały zdarzeo Cena ulegnie zmniejszeniu o 

kwotę odpowiednio: zaległości podatkowej Spółki, ceny nabytych akcji własnych lub kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 21.000.000 złotych a wartością rzeczywistą majątku 

obrotowego Spółki ustaloną na dzieo zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. 

§ 3  

Wykonanie Uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie przedsiębiorstwa 

oraz prawa użytkowania wieczystego oraz nieruchomości jak również określenie innych składników 

materialnych i niematerialnych wyłączonych ze zbywanego przedsiębiorstwa, ustalenie pozostałych 

warunków umowy sprzedażyprzedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej Uchwały, powierza się Zarządowi 

Spółki. 

§ 4  

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawiewyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości. 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art  393 pkt  4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 2 pkt 7 Statutu 

Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 



Wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Hardex S.A. (Spółka) prawa użytkowania wieczystego i prawa 

własności nieruchomości tj: 

1) prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Krośnie Odrzaoskim, 

wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzaoskim księgi wieczystej pod numerem 

KW nr ZG1K/00030480/9, o powierzchni całkowitej 0.00.14 ha (czternaście metrów kwadratowych), 

składającej się z działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 90/2, która w ewidencji gruntów i 

budynków jest zakwalifikowana jako droga;  

2) prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Dąbie, miejscowośd Nowy 

Zagór, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzaoskim księgi wieczystej pod 

numerem KW nr ZG1K/00027893/3, o powierzchni całkowitej 0.09.47 ha (dziewięd arów czterdzieści 

siedem metrów kwadratowych), składającej się z działek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 

35/5 i 37/3, która w ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako grunty orne. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie prawa 

użytkowania wieczystego oraz nieruchomości, innych warunków umowy sprzedaży jak również 

dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania 

niniejszej Uchwały, powierza się Zarządowi Spółki. 

§ 3 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 

stycznia 2012 r. dotyczącej zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz 

upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych. 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  



Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Uchyla się uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2012 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz 

upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz 

upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnychw celu umorzenia, utworzenia kapitału 

rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego. 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art  362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 3 pkt 7 Statutu 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Wyrazid zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na następujących 

warunkach: 

1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieśd nie więcej niż 5.699.265 Akcji Własnych, 

stanowiących nie więcej niż 50 % ogólnej liczby akcji 



2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych oraz pokrycie kosztów ich nabycia może 

wynieśd nie więcej niż 7.124.080,00 zł, 

3) nabycie Akcji Własnych może nastąpid za cenę nie niższą niż 1,9 zł i nie wyższą niż 2,50zł za jedną 

nabywaną akcję, 

4) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych może nastąpid w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., 

5)termin rozpoczęcia i zakooczenia nabywania Akcji Własnych Zarząd poda do publicznej 

wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005 r. / Dz. U. Nr 

184,poz.1539/,przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem 

realizacji zakupu, 

 

6) nabycie Akcji Własnych może nastąpidzapośrednictwem domu maklerskiego (firmy 
inwestycyjnej w rozumieniu przepisów o obrocieinstrumentami finansowymi) w transakcjach 
giełdowych i pozagiełdowych, w tym w obrocieanonimowym, jak i w transakcjach pakietowych, 
 
7)Akcje własne mogą byd także nabywane w drodze wezwania lub wezwao na sprzedaż lub 
zamianę Akcji Spółki na warunkach określonych w Uchwale, ustawie o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, 
 
8) kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego 

utworzonego stosownie do postanowieo ust. 2 niniejszej Uchwały, 

9) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostad przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia 

kapitału zakładowego. 

2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, 

postanawia utworzyd kapitał rezerwowy – „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”, w kwocie  

7.266.562 zł, przeznaczony na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych, wraz z kosztami ich nabycia, 

dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie postanawia przekazad na 

utworzony kapitał rezerwowy kwotę 7.266.562 zł z kapitału zapasowego Spółki. 

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków 

nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd 

Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania 

niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu Akcji Własnych.  

4. Zarząd podawad będzie do publicznej wiadomości informacje o nabytych ilościach akcji własnych 

zgodnie z przepisami prawa. 

5. Pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia będą zgodne z postanowieniami 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 

2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnieo dla programów odkupu i 

stabilizacji instrumentów finansowych. 

5.  Zarząd Spółki, mając na celu interes Spółki, uprawniony jest do: 



1) zakooczenia nabywania Akcji Własnych przed terminem, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 

niniejszej uchwały, 

2) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, w tym przypadku za zgodą Rady 

Nadzorczej. 

6. W celu umorzenia Akcji Własnych, niezwłocznie po zakooczeniu nabywania AkcjiWłasnych w celu 

umorzenia, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co 

najmniej podjęcie uchwał/y w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych. 

§ 2. 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawiezmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 2 i § 25 ust 

2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  

§ 1 

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki: ...................................................................................  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawiezmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 2 i § 25 ust 

2 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala  co następuje:  

§ 1 

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki: ...................................................................................  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała Nr ….. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzaoskim 

z dnia …..maja  2012 roku 

w sprawierozstrzygnięcia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą .................  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  



„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala co następuje:  

§ 1 

Koszty zwołania i odbycia przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


