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UCHWAŁA NR 1/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzib ą w Lublińcu 
z dnia 10 lipca 2012 roku 

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 
„§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka 
Akcyjna  z siedzibą w Lublińcu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek 
Handlowych wybiera Pana Wojciecha Jaczewskiego na Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------- 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 
 

Po głosowaniu Pani Łucja Latos ogłosiła wyniki: -------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.308.448 akcji, stanowiących 22,73 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.308.448 ważnych głosów, ------------------------------ 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.308.448 głosów, ---------------------------------------- 
− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Pani Łucja Latos stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez 
Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------- 

 
Pan Wojciech Jaczewski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten 

przyjmuje. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Do punktu 3 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------  
 
Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek 

handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na 
dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 2 (dwóch) 
Akcjonariuszy reprezentujących 22,73 % (dwadzieścia dwa całe i siedemdziesiąt trzy 
setne procenta) kapitału zakładowego - 5.308.448 (pięć milionów trzysta osiem tysięcy 
czterysta czterdzieści osiem) akcji i 5.308.448 (pięć milionów trzysta osiem tysięcy 
czterysta czterdzieści osiem) głosów, jak również oświadczył, że niniejsze Walne 
Zgromadzenie zwołane zostało poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 
internetowej spółki (pod adresem: www.hygienika.pl) oraz w sposób określony dla 
przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 



 2

obrotu oraz o spółkach publicznych – Raportem bieżącym nr 36/2012, a ponadto 
stosownie do postanowień art. 402 Kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu 
zamieszczone zostały dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również 
treść projektowanych zmian Statutu Spółki oraz, że spełnione zostały pozostałe 
przesłanki określone w art. art. od 4021 do 4023 i 431 Kodeksu spółek handlowych, 
zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych 
zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał, z wyłączeniem uchwał objętych pkt 7 
i pkt 8 porządku obrad, które dla swojej ważności wymagają obecności akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki, 
stosownie do postanowień art. 431, art. 445 § 1, w związku z art. 449 i art. 453 
Kodeksu spółek handlowych, zaś podjęcie uchwały objętej pkt 9 porządku obrad 
dotyczącej zmiany Statutu, staje się bezprzedmiotowe, z uwagi na niemożność 
podjęcia uchwał objętych pkt 7 i pkt 8 porządku obrad. ------------------------------------- 

 
Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce Zgromadzenia zostało 

wyznaczone zgodnie z postanowieniami Art. 403 Kodeksu spółek handlowych. -------- 
 
Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad 

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

Do punktu 4 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: - 
 
 

UCHWAŁA NR 2/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzib ą w Lublińcu 
z dnia 10 lipca 2012 roku 

 
w sprawie: uchylenia tajności głosowania  

 
„Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna  z siedzibą w 
Lublińcu uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------- 

 
§ 1. 

Uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej . -- 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.308.448 akcji, stanowiących 22,73 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 
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− w głosowaniu oddano łącznie 5.308.448 ważnych głosów, ------------------------------ 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.308.448 głosów, ---------------------------------------- 
− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 
Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------- 
 
 
Do punktu 5 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: - 
 

UCHWAŁA NR 3/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzib ą w Lublińcu 
z dnia 10 lipca 2012 roku 

 
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej  

 

„§ 1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka 

Akcyjna  z siedzibą w Lublińcu powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ------------- 
1. Pan Piotr Wójcik , ---------------------------------------------------------------------------- 
2. Pan Marcin Żurawski. ---------------------------------------------------------------------- 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.308.448 akcji, stanowiących 22,73 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.308.448 ważnych głosów, ------------------------------ 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.308.448 głosów, ---------------------------------------- 
− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 
Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------- 

 
 

Do punktu 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: - 
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UCHWAŁA NR 4/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzib ą w Lublińcu 
z dnia 10 lipca 2012 roku 

 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 
„§ 1. 

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna  z siedzibą w 
Lublińcu postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----------------------------- 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------- 
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.  
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------- 
6. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------- 
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii B z prawem 
do objęcia akcji Spółki  serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w 
całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii B. -------------------------------- 
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji 
Serii G. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. ----------------------------------------------- 
10. Zamkniecie obrad. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.308.448 akcji, stanowiących 22,73 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 
− w głosowaniu oddano łącznie 5.308.448 ważnych głosów, ------------------------------ 
− za przyjęciem uchwały oddano 5.308.448 głosów, ---------------------------------------- 
− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 
− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------- 
 
Do punktu 7 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 
 
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie jest 
zdolne do podjęcia uchwały objętej pkt 7) porządku obrad, z uwagi na treść art. 431 § 
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3a Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na jego funkcjonalne powiązanie z art. 453 
Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------- 
 
Do punktów  8 i 9 porządku obrad:  

 
Przewodniczący stwierdził, iż w związku z brakiem spełnienia przesłanek 

określonych w art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych dla podwyższenia kapitału 
zakładowego, to jest obecnością akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 1/3 kapitału 
zakładowego, uchwała objęta pkt 8 porządku obrad nie może zostać podjęta przez 
dzisiejsze Walne Zgromadzenie, zaś uchwała objęta pkt 9 porządku obrad staje się 
bezprzedmiotowa, z uwagi na niemożność podjęcia uchwał objętych pkt 7 i pkt 8 
porządku obrad.  

 
 
 
 
 


