
Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 

roku 

 

Działając na podstawie art. 409 §1 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

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

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Pana Przemysława Kruszyńskiego. ---------------------------------------------------------------------- 

§2 

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

 

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 %  kapitału zakładowego, 

przy łącznej liczbie 2.493.402 ważnych głosów oddanych, przy 2.493.402 głosach oddanych 

za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -------  

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało 

zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402
1 

§1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na 

fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem 

przez ogłoszenie dokonane 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.  --------------------------------------------------------------------------------------  

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie 

listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub 

reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 2.493.402 akcji i tyleż głosów, co stanowi 

35,62 procent kapitału zakładowego spółki, a w związku z tym jest ono zdolne do 

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

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad 

zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia:  ------------------------------------------  

1.  Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

- 

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru 

Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------

---------- 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------- 



6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------- 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  z dnia 18 czerwca 2012 roku. ------------------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru. -------------------------------------------------------------------- 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-------------------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do 

obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z akcjonariuszami 

którzy obejmują akcje serii D umów zakazu sprzedaży tych akcji.------------------------- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1  ustęp 1 i 2  Statutu Spółki tj. w zakresie 

zmiany firmy spółki z firmy Grupa ADV Spółka Akcyjna na firmę Grupa SMT Spółka 

Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4a, Statutu Spółki tj. w zakresie upoważnienia 

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o 

dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- 

 

1. „Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego. 

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest 

upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki. Upoważnienie 

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania 

warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie 

później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. ------------------------------------- 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na 

kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany 

Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 525.000,- zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy 

złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady 

niepieniężne. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych 

w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki. ------------- 

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie 

oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -------------------------------------------- 

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 

a) ustalenia ceny emisyjnej, --------------------------------------------------------------------------- 

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, ---------------------------------------------- 

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 

których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity 

depozytowe w związku z akcjami, ---------------------------------------------------------------- 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 



zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację 

akcji, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji 

prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także 

ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu 

na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.--- 

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w 

całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------- 

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała 

Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego 

Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego”. ------------------------------------------ 

 

Na nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału 

docelowego. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest 

upoważniony Zarząd przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru 

przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą 

Walnego Zgromadzenia z dnia  26 listopada 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów 

subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 

okres, na który zostało udzielone upoważnienie. --------------------------------------------- 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone 

na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga 

zmiany Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 100 000 złotych (sto tysięcy złotych). 

Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.  

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach 

określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych 

Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie 

oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -------------------------------------- 

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany 

do: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) ustalenia ceny emisyjnej, ---------------------------------------------------------------- 

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, ----------------------------------- 

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych 

umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania 

umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane 

byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -------------------------------------- 

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji 

oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

o rejestrację akcji, ------------------------------------------------------------------------ 



e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze 

subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty 

publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego 

systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o 

obrocie instrumentami finansowymi. -------------------------------------------------- 

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. --------------------------------- 

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. 

Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę 

Walnego  Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. ------------------------- 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------------- 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 roku.----------------------------------------------------- 

16. Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------

- 

 

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -------  

  

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 

roku 

  

Działając na podstawie art. 420 §3 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co  

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

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania nad wyborem komisji 

skrutacyjnej.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 

% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 ważnych głosów oddanych, przy 

2.493.402 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 

roku 

 

§1 



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana 

Wojciecha Knap.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.729.402 akcji, co stanowi 25,71 

% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.729.402 ważnych głosów oddanych, przy 

1.729.402 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 

roku 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Wiktora 

Tymochowicza.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.943.511 akcji, co stanowi 27,76 

% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.943.511 ważnych głosów oddanych, przy 

1.943.511 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 

roku 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru 

Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------  

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------- 

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------- 



7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  z dnia 18 czerwca 2012 roku. ------------------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru. -------------------------------------------------------------------- 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.-------------------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do 

obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii D. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z akcjonariuszami 

którzy obejmują akcje serii D umów zakazu sprzedaży tych akcji.------------------------- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 1  ustęp 1 i 2  Statutu Spółki tj. w zakresie 

zmiany firmy spółki z firmy Grupa ADV Spółka Akcyjna na firmę Grupa SMT Spółka 

Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4a, Statutu Spółki tj. w zakresie upoważnienia 

Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o 

dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------- 

 

1. „Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału 

docelowego. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest 

upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji Statutu Spółki. 

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również 

do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu 

upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. ------  

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać 

udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie 

upoważnienia wymaga zmiany Statutu. ----------------------------------------------------  

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 525.000,- zł (pięćset dwadzieścia pięć 

tysięcy złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za 

wkłady niepieniężne. -------------------------------------------------------------------------  

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach 

określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków 

własnych Spółki. ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać 

indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. ----------------  

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest 

umocowany do: ------------------------------------------------------------------------------- 

a) ustalenia ceny emisyjnej, -------------------------------------------------------------------------  

b) wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, --------------------------------------------  

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów 

zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy 

których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity 



depozytowe w związku z akcjami, --------------------------------------------------------------  

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz 

zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o 

rejestrację akcji, ------------------------------------------------------------------------------------  

e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze 

subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a 

także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do 

obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 

finansowymi.--------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. ----------------------------  

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. 

Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje 

uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego”. ----------  

 

 

 

Na nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału 

docelowego. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest 

upoważniony Zarząd przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru 

przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu dokonanej uchwałą 

Walnego Zgromadzenia z dnia  26 listopada 2012 roku. Upoważnienie Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów 

subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 

okres, na który zostało udzielone upoważnienie. --------------------------------------------- 

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone 

na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga 

zmiany Statutu. ------------------------------------------------------------------------- 

4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego łącznie nie więcej niż o 100 000 złotych (sto tysięcy złotych). 

Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.  

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach 

określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych 

Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie 

oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień. -------------------------------------- 

7. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany 

do: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a. ustalenia ceny emisyjnej, ---------------------------------------------------------------- 

b. wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, ----------------------------------- 

c. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych 

umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania 



umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane 

byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, -------------------------------------- 

d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji 

oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. 

o rejestrację akcji, ------------------------------------------------------------------------ 

e. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze 

subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty 

publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego 

systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o 

obrocie instrumentami finansowymi. -------------------------------------------------- 

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. --------------------------------- 

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. 

Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę 

Walnego  Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. ------------------------- 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki. ----------------------------------------------------------------------- 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2011 roku.----------------------------------------------------- 

16. Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 

% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 ważnych głosów oddanych, przy 

2.493.402 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się.------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa ADV S.A. z dnia 26 listopada 2012 

roku 

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia 

 

Działając zgodnie z art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Grupy ADV Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zarządza przerwę w obradach 

do dnia 03 grudnia 2012 roku do godz. 14.00 przewidując kontynuowanie Zgromadzenia w 

budynku przy ulicy Gotarda 9 w Warszawie. ----------------------------------------------------------  

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 2.493.402 akcji, co stanowi 35,62 



% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 2.493.402 ważnych głosów oddanych, przy 

2.493.402 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się.------------------------------------------------------------------------------- 

 


