
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMT 

Software SA z dnia 22.10.2012 

 

„Uchwała nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 22.10.2012 roku  

w sprawie:  

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co 

następuje:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

§1.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Wojciecha Bodnaruś. ---------  

Przewodniczący podziękował za wybór, funkcję przyjął i potwierdził, iż uchwała 

powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 

4.955.091 (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt 

jeden) akcji które stanowią 92,28 % (dziewięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia osiem 

setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 6.955.091 (sześć 

milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), głosów „za” 

oddano 6.955.091 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy 

dziewięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących 

się” oddano 0 (zero). ------------------------------------------------------------------------------  

§ 3. Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i 

oświadczył, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani 

są Akcjonariusze Spółki dysponujący w sumie 4.955.091 (cztery miliony dziewięćset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcjami w kapitale zakładowym 

Spółki (co stanowi 92,28 % kapitału zakładowego Spółki), w tym 2.000.000 (dwa 

miliony) akcjami uprzywilejowanymi serii A (uprzywilejowane w taki sposób że na 

każda akcję przypadają dwa głosy) oraz 2.955.091 (dwa miliony dziewięćset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcjami zwykłymi serii B i serii C, 

uprawniającymi do oddania 6.955.091 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć 

tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przy czym ogólna liczba akcji w kapitale 

zakładowym Spółki wynosi 5.369.577 (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć 

tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem). --------------------------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu dzisiejszego Walnego 

Zgromadzenia zostało dokonane, w przewidzianym przez prawo terminie, na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 

zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zgodnie z dyspozycją 

art. 402
1 

oraz art. 402
2
 kodeksu spółek handlowych, wobec czego odbywane 

Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. --------------------------------  

§ 4. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały 

następującej treści: --------------------------------------------------------------------------------  
 

„Uchwała nr 2  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 22.10.2012 roku  

w sprawie:  

przyjęcia porządku obrad  

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu 

następującym:  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

2. Wybór Przewodniczącego NWZA.  ---------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do 

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

4. Przyjęcie porządku obrad.  --------------------------------------------------------------  

5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na aport Oddziału Spółki w zamian za 

udziały w spółce z o.o.  -----------------------------------------------------------------  

6. Wolne głosy i wnioski.  -----------------------------------------------------------------  

7. Zamknięcie obrad NWZA.”  -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu 

jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 4.955.091 (cztery miliony dziewięćset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji które stanowią 92,28 % 

(dziewięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, liczba ważnych głosów to 6.955.091 (sześć milionów dziewięćset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden); głosów „za” oddano 6.955.091 
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(sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), głosów 

„przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------  

 

„Uchwała nr 3  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 22.10.2012 roku  

w sprawie:  

wyrażenia zgody na aport Oddziału Spółki w zamian za udziały w spółce z o.o.  

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wniesienie aportu w postaci zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa Spółki, tj. Oddziału Spółki w Białymstoku do spółki Ungava 

sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 

spółki. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą m.in. znaki 

towarowe SMT Software S.A. oraz SATIS.” -------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu 

jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 4.955.091 (cztery miliony dziewięćset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji które stanowią 92,28 % 

(dziewięćdziesiąt dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, liczba ważnych głosów to 6.955.091 (sześć milionów dziewięćset 

pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden); głosów „za” oddano 6.955.091 

(sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden), głosów 

„przeciw” oddano 0 (zero) i głosów „wstrzymujących się” oddano 0 (zero). ------------  


