
 

AKT   NOTARIALNY 

 

           Dnia 29.10.2012 r. (dwudziestego dziewiątego października dwa tysiące 

dwunastego roku) w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur, Karolina 

Warczak-Mańdziak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców 

Śląskich nr 121 lok. 207 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 

pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (REGON 

021474517, NIP 8943018070), posiadającej adres: 54-126 Wrocław, ulica  

Kosmonautów nr 1, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000380227, z którego notariusz Karolina 

Warczak-Mańdziak spisała niniejszy ----------------------------------------------------  

 

PROTOKÓŁ  NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA 

 

          § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Przewodniczący Rady 

Nadzorczej Maciej Jarzębowski, który oświadczył, że na dzień 29 października 

2012 roku na godzinę 1200 we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej dr Wisława 

Boć-Mazur, Karolina Warczak-Mańdziak przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 

lok. 207, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021  

§ 1 oraz § 2 w zw. z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie, o czym w Raporcie EBI numer 8/2012 z dnia  

27 września 2012 roku w związku z Raportem EBI numer 9/2012 z dnia  

11 października 2012 roku ukazało się ogłoszenie, z następującym porządkiem 

obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------  
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5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 

emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do 

akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-------------------------------------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

11. Wolne głosy i wnioski. -----------------------------------------------------------------  

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------  

          Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował wybór Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------  

Zaproponowana została kandydatura Macieja Jacka Oniszczuka, syna Jacka 

i Beaty, pesel 86041408690, zamieszkałego 25-322 Kielce, ulica Romualda nr 5 

m. 73, legitymującego się dowodem osobistym numer  AES234597.--------------- 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------  

 

Uchwała nr 01/10/NWZ/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu  



 3

z dnia 29 października 2012 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Macieja Jacka Oniszczuka. -----------------------------------  

 

          Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym 

wzięło udział 3.156.978 (trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano 3.156.978 ważnych głosów, co 

stanowi 83,49 % (osiemdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych procent) 

kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------  

- 2.985.250 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------  

- 171.728 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

          Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta. -  

 

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy 

obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na 

podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz §2 w zw. z art. 4022 Kodeksu 

spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.156.978 (trzy miliony sto pięćdziesiąt 

sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi 83,49 % 

(osiemdziesiąt trzy i czterdzieści dziewięć setnych procent) akcji w kapitale 

zakładowym, uprawnionych do wykonywania prawa głosów na Walnym 

Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest 

zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----------------------------------------------------  

 

Ad 4) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował 

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ------------------------------  
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Uchwała nr 02/10/NWZ/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 29 października 2012 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: --------  

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

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 

emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa 

poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do 

akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.-------------------------------------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady 

Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------------------  

11. Wolne głosy i wnioski. -----------------------------------------------------------------  

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------  
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          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

3.156.978 akcji, z których oddano 3.156.978 ważnych głosów, co stanowi 

83,49 % kapitału zakładowego, w tym: --------------------------------------------------  

- 3.156.978 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. -----------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------  

 

Ad 5) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował 

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 

akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F 

do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany 

statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 03/10/NWZ/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 29 października 2012 roku  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję  

akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy  

oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu 

 w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect  

oraz zmiany statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedziba we Wrocławiu uchwala, co następuje: ---------------------------- 
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§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 366.700,00 zł 

(trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych). ----------------------------  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, 

zostanie dokonane poprzez emisje nie więcej niż 3.667.000 (trzy miliony 

sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,  

o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda (zwanych 

dalej "akcjami serii F"). ------------------------------------------------------------------  

3. Ustala się cenę emisyjną na kwotę 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną 

akcje serii F. ------------------------------------------------------------------------------  

4. Akcje serii F uczestniczyła w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 

2012 roku. --------------------------------------------------------------------------------  

5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia 

kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------  

6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej 

zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie 

umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. -----------------------------------------  

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie 

więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób, z zachowaniem warunków 

emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycje 

nabycia, stosownych umów. -----------------------------------------------------------  

8. Określa się, ze umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd 

zostaną zawarte do dnia 15 kwietnia 2013 r.----------------------------------------  

§ 2. 

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości 

prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu 

dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawiona na piśmie 

Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -  

§ 3. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii F  

i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
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prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwa NewConnect. ---------------------------------------------------------------------  

2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.---  

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie 

papierów wartościowych Akcji serii F i praw do akcji serii F w celu ich 

dematerializacji. --------------------------------------------------------------------------  

§ 4. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia 

szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii 

F i praw do Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

NewConnect, w tym w szczególności do: ------------------------------------------------  

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----------------  

- określenia terminów subskrypcji, ------------------------------------------------------  

- dokonania podziału akcji serii F na transze oraz ustalenia zasad dokonywania 

przesunięć akcji serii F pomiędzy transzami, -------------------------------------------  

- zawarcia umów o objecie akcji, ---------------------------------------------------------  

- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 

310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------------------------------  

- złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. ---------------------------------------  

§ 5. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu 

Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie: ---------------------------------------  

„§ 7. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 378.100,00 zł (trzysta 

siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie więcej niż 744.800,00 (siedemset 

czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 

3.781.000 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji i nie więcej 
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niż 7.448.000 (siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji  

o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: ------------  

a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A  

o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----------------------------------  

b. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt piec tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -------------------------------  

c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych 

numerach od 000.001 do 400.000, ------------------------------------------------------  

d. 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -------------------------------------  

e. 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych 

numerach od 000.001 do 502.000, ------------------------------------------------------  

f. nie więcej niż 3.667.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 

3.667.000.”-----------------------------------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 3.156.978 

akcji, z których oddano 3.156.978 ważnych głosów, co stanowi 83,49 % 

kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------  

- 1.532.463 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------  

- 1.624.515 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. -----------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. ------------------  

 

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze 

stanowiska Członka Rady Nadzorczej: ---------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 04/10/NWZ/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 października 2012 roku 
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w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej  

Pana Pawła Pawluczuka 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedziba we Wrocławiu uchwala, co następuje: ----------------------------  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Pawła Pawluczuka ze 

stanowiska Członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.156.978 akcji, 

z których oddano 3.156.978 ważnych głosów, co stanowi 83,49 % kapitału 

zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------  

- 2.059.159 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------  

- 1.097.819 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. -----------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------  

 

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania na 

stanowisko Członka Rady Nadzorczej: ---------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 05/10/NWZ/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu 

z dnia 29 października 2012 roku 

w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej  

Pani Sabiny Horyza 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedziba we Wrocławiu uchwala, co następuje: ----------------------------  
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§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje Panią Sabinę Horyza na stanowisko 

Członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.156.621 akcji, 

z których oddano 3.156.621 ważnych głosów, co stanowi 83,48 % kapitału 

zakładowego, w tym: ------------------------------------------------------------------------  

- 348.577 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------  

- 2.636.316 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------  

- 171.728 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------  

          Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. ------------------  

 

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze 

stanowiska Członka Rady Nadzorczej: ---------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 06/10/NWZ/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu 

Z dnia 29 października 2012 roku 

w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej  

Pana Adama Chrabąszcza 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: ----------------------------  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Adama Chrabąszcza ze 

stanowiska Członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------  

 



 11

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.156.978 

akcji, z których oddano 3.156.978 ważnych głosów, co stanowi 83,49 % 

kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------  

- 1.554.515 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------  

- 1.532.463 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------  

- 70.000 głosów wstrzymało się. ----------------------------------------------------------  

          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------  

 

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie powołania na 

stanowisko Członka Rady Nadzorczej: ---------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 07/10/NWZ/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu 

z dnia 29 października 2012 roku 

w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej  

Pana Stanisława Horyza 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: ----------------------------  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady 

Nadzorczej Pana Stanisława Horyza. ----------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.156.978 

akcji, z których oddano 3.156.978 ważnych głosów, co stanowi 83,49 % 

kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------  

- 468.577 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------------  

- 2.618.401 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------  

- 70.000 głosów wstrzymało się. ----------------------------------------------------------  

          Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. ------------------  

 

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze 

stanowiska Członka Rady Nadzorczej: ---------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 08/10/NWZ/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu 

Z dnia 29 października 2012 roku 

w sprawie odwołania ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej  

Pana Michała Uherka 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: ----------------------------  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odwołuje Pana Michała Uherka ze stanowiska 

Członka Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 3.156.978 

akcji, z których oddano 3.156.978 ważnych głosów, co stanowi 83,49 % 

kapitału zakładowego, w tym: -------------------------------------------------------------  

- 1.554.515 głosów za podjęciem uchwały, ---------------------------------------------  

- 1.532.463 głosów przeciw, ---------------------------------------------------------------  
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- 70.000 głosów wstrzymało się. ----------------------------------------------------------  

          Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------------------  

 

Ad 12) Wobec wyczerpania punktów 1)-10) porządku obrad oraz braku wolnych 

wniosków i głosów Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego 

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

Na tym protokół zakończono. -------------------------------------------------------------  

 


