
Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.  

w dniu 18 czerwca 2012 roku. 

 

Uchwała nr 1 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

 z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 2 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. 

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2011 i  oceny  

      wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 

9. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za     



      rok 2011.  

10. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności    

     Spółki za  rok 2011. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2011 rok. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  członkom Zarządu  absolutorium z wykonania     

       obowiązków za 2011 rok.   

13.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania     

       obowiązków za 2011 rok.   

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 24 ust. 1, ust. 2 pkt 9, § 26 ust. 1, § 27 ust. 1, §  28 ust. 1,ust.    

      2,ust.  3,ust. 4, ust.5, ust. 6,   § 30 ust. 1 i ust. 2, § 33 ust. 1 Statutu Spółki, 

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego    

      Statutu Spółki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian § 1 ust. 1, § 2 ust. 3 ust. 5, § 3 ust. 2 , § 5 ust. 1,  § 7 ust. 4, § 9    

       ust. 2 i zmiana w § 9 z numeracji od litery a do litery m na numerację od ust. 1 do ust. 13 , § 10     

       ust.2   Regulaminu Walnego  Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego    

       Zgromadzenia Spółki. 

17. Wolne wnioski i dyskusja. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

Uchwała nr 3 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki  

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji 

Skrutacyjnej. 

§2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 4 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca  2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§1 

 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pan 

Tomasz Okuniewski, Pan Tomasz Marcinkowski, Pani Izabela Tyborska. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 5 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 18 czerwca  2012 roku odbytego w siedzibie Spółki  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok 

§1 

Na podstawie § 29 pkt 1  Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki  postanawia zatwierdzić 

przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.  

W skład sprawozdania wchodzą: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 



2. Bilans sporządzony na 31 grudnia 2011 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

bilansową 34.168.713,68 złotych, 

3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący stratę 

netto w kwocie 2.547.419,17 złotych, 

4. Informacja dodatkowa, 

5. Rachunek  przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 

wykazujący bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 5.734.716,04  złotych, 

6. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. 

wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o  kwotę 244.382,36 złotych. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

Uchwała nr 6 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 

§1 

Na podstawie § 29 pkt 1  Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić 

przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 7 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki  



w sprawie pokrycia straty netto za 2011 rok 

§1 

Na podstawie § 29 pkt 2  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki  uchwala co następuje: 

stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie  2.547.419,17 pokryć w całości z zysku osiągniętego w 

latach następnych. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2  148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 8 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.  

z dnia 18 czerwca  2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Witoldowi Górskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku 2011. 

§1 

Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu 

Witoldowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 

04.04.2011r. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 9 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 



w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Draszyńskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2011. 

§1 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu 

Panu Robertowi Draszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011r. do 

04.04.2011r.      

        §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 10 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Cembrzyńskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku 2011. 

§1 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi  Zarządu 

Panu Robertowi Cembrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 04.04.2011r. 

do 13.09.2011r.      

        §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 11 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Marcinkowskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2011. 

§1 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu 

Panu Tomaszowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13.09.2011r. 

do 31.12.2011r.      

        §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 12 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca  2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

    w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Czarneckiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2011. 

§1 



 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu 

Panu Wiesławowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011r.  

        §2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

       Uchwała nr 13 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  Panu Krzysztofowi Kosiorek-

Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 

§1 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu 

Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków za rok 2011r.  

        §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

Uchwała nr 14 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca  2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 



 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  Panu Janowi Gąsowskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 

§1 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprzewodniczącemu 

Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Gąsowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

2011r.  

        §2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

Uchwała nr 15 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca  2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

 w sprawie udzielenia Sekretarzowi  Rady Nadzorczej Spółki  Panu Jackowi Borkowskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 

§1 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sekretarzowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011r.

  

        §2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

Uchwała nr 16 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

 w sprawie udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki  Pani Danucie Wruck absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2011. 

§1 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Pani Danucie Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011r.  

        §2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 17 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

 w sprawie udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki  Panu Krzysztofowi Gromulskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. 

§1 



 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gromulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

2011r.  

        §2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

Uchwała nr 18 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. 

z dnia 18 czerwca  2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

w sprawie zmian  § 24 ust. 1, ust. 2 pkt 9, § 26 ust. 1, § 27 ust. 1, §  28 ust. 1,ust. 

2,ust.  3,ust. 4, ust.5, ust. 6,   § 30 ust. 1 i ust. 2, § 33 ust. 1 Statutu Spółki. 

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany : 

 

1. §24 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 1, o następującym 

brzmieniu : 

 

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 
dziedzinach jej działania.” 
 

Poprzednie brzmienie ust.1 

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.” 

 

2. §24 ust. 2 pkt.9 Statutu Spółki poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 2 polegającej na 

dodaniu nowego punktu nr  9, o następującym brzemieniu:  

 

  „9. wybór i zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.” 

3. §26 ust.1 Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1, o następującym brzmieniu: 

„1. Walne Zgromadzenia obradują jako Zwyczajne i Nadzwyczajne.” 

Poprzednie brzmienie ust. 1: 

„ 1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.” 



4.  §27 ust. 1  Statut Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1 i usunięciu §27 ust. 3, o 

następującym brzmieniu: 

„1.Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.” 

Poprzednie brzmienie ust. 1 

„1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.” 

 

5. §28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 , ust. 6,  Statut Spółki poprzez zmianę dotychczasowego 

ust. 1, ust. 2  i dodanie  ust.3, ust.4, ust.5, ust.6 o następującym brzmieniu: 

 

„1. Rada Nadzorcza może zwoływać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie 
zwoła go w odpowiednim terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych 
lub niniejszego Statutu,  oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie tegoż 
uzna za wskazane, zgodnie z procedurą zwoływania walnych zgromadzeń określoną w 
przepisach Kodeksu spółek handlowych i  niniejszego Statutu.” 
„2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.” 

 „3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą  kapitału 
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na 
piśmie lub w postaci elektronicznej.” 
„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia . Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na 
piśmie lub w postaci elektronicznej nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Powyższe nie znajduje zastosowania 
jeżeli Walne Zgromadzenie jest zwoływane w trybie art. 401§3 Kodeksu spółek 
handlowych.” 
„5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub 
w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad, które Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej.” 
„6. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.” 
 

 

Poprzednie brzmienie ust. 1 i ust. 2: 

 

  „ 1. Rada Nadzorcza może zwoływać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła 

tegoż w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ilekroć zwołanie 

tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch 

tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.” 

 „2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą część kapitału 
zakładowego mogą domagać się od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego 



Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być zgłoszone Zarządowi na 

piśmie, najpóźniej na miesiąc przez proponowanym terminem Zgromadzenia.” 

 

 

6. § 30 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1 i ust. 2 o 

następującym brzmieniu: 

 

„1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 
zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”  

             „2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed      
            terminem Walnego Zgromadzenia.”  
 

   Poprzednie brzmienie ust. 1 i ust. 2: 

   „1.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Sądowy i Gospodarczy". W ogłoszeniu należy oznaczyć 

dzień, godzinę i miejsce odbycia się Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek 

obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać obowiązujące 

postanowienia, jak też podać treść projektowanych zmian.” 

  „2.Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przez terminem Walnego 

Zgromadzenia.” 

 

7. § 33 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowego ust. 1 o następującym 

brzmieniu: 

 

  „1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu 
osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod 
rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej.” 
 

             Poprzednie brzmienie ust. 1: 

 

       „1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz 

wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, przy 

czym członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym 

Zgromadzeniu.” 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 19 



ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.  

z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę  

Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego  Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu  

uchwalone zgodnie z Uchwałą nr 18 ZWZA  i polegające na zmianie § 24 ust. 1, ust. 2 pkt 9, § 26 ust. 

1, § 27 ust. 1, §  28 ust. 1,ust.2,ust.  3,ust. 4, ust.5, ust. 6,   § 30 ust. 1 i ust. 2, § 33 ust. 1 Statutu 

Spółki. 

  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 

Uchwała nr 20 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 

 z dnia 18 czerwca 2012 roku odbytego w siedzibie Spółki  

w sprawie zmian § 1 ust. 1, § 2 ust. 3 ust. 5, § 3 ust. 2 , § 5 ust. 1,  § 7 ust. 4, § 9 

ust. 2 i zmiana w § 9 z numeracji od litery a do litery m na numerację od ust. 1 do ust. 13 , § 10 

ust.2   Regulaminu Walnego  Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany : 

 

1. §1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 1, 

o następującym brzmieniu: 
 
„1. Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek 
handlowych , Statutu NAVIMOR-INVEST S.A. oraz niniejszego Regulaminu.” 

Poprzednie brzmienie ust. 1: 



„1. Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek 

handlowych , Statutu Navimor- Invest S.A. oraz niniejszego Regulaminu.” 

 

2. §2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 1 

o następującym brzmieniu: 

 

     „3. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu    
      wskazanym w Statucie Spółki, w terminie wskazanym w  ogłoszeniu o Walnym      
      Zgromadzeniu aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.” 

 

Poprzednie brzmienie ust. 3: 

„3. Zarząd Spółki ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w 

obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.” 
 

 usunięcie w §2 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia  

 

 Poprzednie brzmienie ust.5: 

 „5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dziesiątą  część kapitału 

zakładowego  mogą domagać się od Zarządu zwołania nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie takie winno być zgłoszone Zarządowi na piśmie, najpóźniej na miesiąc 

przez proponowanym terminem Zgromadzenia.” 

  

  

 
3. § 3 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 2, 

o następującym brzmieniu: 
 

   „2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie 
Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od 
jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych, z zastrzeżeniem 
postanowień art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych.” 

 
         Poprzednie brzmienie ust. 2 

     „Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie Walne    
           Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek  

          innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.” 

 

4. § 5  ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 

1, o następującym brzmieniu: 
 

   „1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza i podpisuje listę obecności.” 
 

     Poprzednie brzmienie ust. 1 

           „1. Po wyborze, Przewodniczący sprawdza i podpisuje listę obecności.” 
 

 

5. § 7  ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 

4, o następującym brzmieniu: 
 



 „4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa 
głosu powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w postaci 
elektronicznej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie o 
ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia , numer rachunku papierów 
wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje przez 
kogo zostało wystawione a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na 
adres: 80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212 lub adres poczty elektronicznej – 
sekretariat@navimorinvest.eu.” 

 
 Poprzednie brzmienie ust. 4 

 

 „4.  Pełnomocnictwo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa 

głosu powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w postaci 

elektronicznej i dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie o ustanowieniu 

pełnomocnika zawierające: numer świadectwa depozytowego, numer rachunku papierów 

wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje przez kogo 

zostało wystawione a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: 80-

266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 212.” 

 

 

6. § 9  ust.  2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 2 

, o następującym brzmieniu: 
 

„2. Akcjonariusz żądający zamieszczenia określonych spraw  w porządku obrad powinien 
przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.” 
 

 Poprzednie brzmienie punktu b) 

„b) Akcjonariusz żądający zamieszczenia określonego wniosku  w porządku obrad powinien 

przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.” 

 
   Zmiana numeracji w § 9  z : 

   - od litery a do litery m   na: 

   - od ust. 1 do ust. 13  

 
7. § 10  ust.  2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez zmianę treści dotychczasowego ust. 

2 , o następującym brzmieniu: 
 
„2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza przy wyborach oraz 
nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich 
do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Walne Zgromadzenie może 
podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji 
powoływanej przez Walne Zgromadzenie.” 
 

 Poprzednie brzmienie punktu ust.2 

„2. Przewodniczący może zarządzić głosowanie w trybie tajnym w szczególności w sprawach 

osobowych, w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków władz Spółki.” 

 

 
 



Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć i zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 148 900 głosami, „za”  przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Na powyższą uchwałę oddano łącznie  2 148 900 

ważnych głosów z  2 148 900 akcji, co stanowi 80,43 % kapitału zakładowego.  

 

 


