
Repertorium A numer 3418/2012 

 

       

A K T   N O T A R I A L N Y 

 

 

Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (15.06.2012 r.)
 
we Wrocławiu, 

przy ul. Wołowskiej nr 4-20, przed notariuszem mgr Anną Sobków-Kielar z Kancelarii 

Notarialnej we Wrocławiu przy pl. Srebrnym 1/4, stawili się akcjonariusze Microtech 

International Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowskiej nr 4-20, 

ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia – Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000314721 (NIP 8980015775, Regon 006028821), celem odbycia 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z którego notariusz sporządziła niniejszy:   

 

P R O T O K Ó Ł 

 

Paragraf  1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Maciej Dolny oraz 

zaproponował wybór Przewodniczącego NWZ. Następnie Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ----------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 01/NWZ/12   

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 

15.06.2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ. -----------------------------------  

 

§ 1.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na 

Przewodniczącego NWZ Ryszarda Ptasińskiego. ---------------------------------------------------  

 

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano w głosowaniu tajnym Ryszarda 

Ptasińskiego, syna Augusta i Olgi, zamieszkałego 55-100 Trzebnica, ul. Polna nr 31, 

PESEL 56031204137, legitymującego się dowodem osobistym serii AJH numer 

685856. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Następnie Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,  

że wszyscy Akcjonariusze zostali zawiadomieni o Zgromadzeniu i porządku obrad 
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prawidłowo, że kapitał zakładowy reprezentowany jest 1.580.650 głosów na 2.548.560 

wszystkich, tj. że reprezentowane jest 62,02% kapitału zakładowego, tym samym 

Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał. --------------------------------------------------  

 

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:  -----------------------------------  

 

1. Otwarcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-------------------------------------------------------------  

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do 

    podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------  

4. Sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------------------------------  

5. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki  

    z wyłączeniem  prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki. ------------------------------  

7. Zamknięcie obrad NWZ.---------------------------------------------------------------------  

 

Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia następujących uchwał: -------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 02/NWZ/12   

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International SA podjęta w dniu 

15.06.2012 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. ---------------------------------------  

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  

1.580.560 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", na 

1.580.560 głosów obecnych. ----------------------------------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 03/NWZ/12  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Microtech International S.A. podjęta w dniu 

15.06.2012 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach NWZ do 

dnia 22.06.2012 r. (dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwunastego roku) do 

godziny 11.00 (jedenastej). -----------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------- 
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Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym    

1.580.560 głosami "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", na 

1.580.560 głosów obecnych. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Następnie Przewodniczący zakończył obrady Zgromadzenia. --------------------------------  

  

   Paragraf   2 

 

Do aktu okazano: ------------------------------------------------------------------------------------  

 

a/odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Microtech 

International Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu wpisanej pod numerem KRS 

0000314721, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10.04.2012  r.,------------ 

b/lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Microtech International 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15.06.2012 r. ---------------------------- 

 

Paragraf 3 

 

Koszty tego aktu ponosi Microtech International S.A.  z siedzibą we Wrocławiu.  --------  

 

Paragraf  4 

 

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---------  

 

Paragraf 5 

 

Pobrano: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

a/na podstawie § 9 i §  17 rozporządzenia  Ministra  Sprawiedliwości z dnia  

   28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 

    2004  r. nr 148 poz.  1564 ze zmianami) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .1.200,00 zł 

c/podatek od towarów i usług w stawce 23% od taksy notarialnej na podstawie  

   art. 41  ustawy  dnia 11.03.2004 r.  o podatku od towarów i usług  (Dz.U. 2011 r. nr 

   177 poz. 1054 ze zmianami) w kwocie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  276,00 zł 

           Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. – 

  

 


