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PROJEKTY UCHWAŁ 
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

IDH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
W DNIU 31 STYCZNIA 2013 R.  

 
 

Projekt uchwały 
 

Uchwała nr 1/I/2013 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: 
IDH Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [   ] na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt uchwały 
 

Uchwała nr 2/I/2013 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: 
IDH Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący 

porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 
1. Otwarcie 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków 

Rady Nadzorczej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz 

zmiany statutu Spółki. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej 

wyrażenia zgody na zbycie akcji posiadanych w spółce zależnej 
Stereo.pl Spółka Akcyjna. 

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

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt uchwały 
 

Uchwała nr 3/I/2013 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: 
IDH Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji 

Skrutacyjnej: 
a) [   ], 
b)     [   ], 
c) [   ]. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt uchwały 
 

Uchwała nr 4/I/2013 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: 
IDH Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 pkt 4) 

statutu Spółki, zmienia skład Rady Nadzorczej w ten sposób, że: [   ]. 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt uchwały 
 

Uchwała nr 5/I/2013 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: 
IDH Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 pkt 4) 

statutu Spółki, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w ten 
sposób, że: [   ]. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt uchwały 

 
Uchwała nr 6/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą: 

IDH Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 31 stycznia 2013 roku 
w sprawie zmiany statutu Spółki 

Na podstawie § 21 pkt 8) statutu spółki IDH S.A., Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki, udokumentowanego aktem 
notarialnym sporządzonym przez notariusza w Warszawie Roberta Błaszczaka, 
repertorium A numer 14406/2007 z późn. zm., w ten sposób, że: 
I. § 1 ustęp 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
1. Firma Spółki brzmi [   ] Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie 

skrótu [   ] S.A. 
II. § 6 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) [   ], 
2) [   ]. 

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub 
zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej 
koncesji, zezwolenia lub zgody. 
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Z uwagi na nieprzestawienie przez akcjonariusza, na wniosek którego 
zwoływane jest walne zgromadzenie, projektu uchwały w sprawie scalenia akcji 
Spółki i wynikających z tego zmian statutu Spółki, oraz biorąc pod uwagę 
okoliczność, że liczba akcji poszczególnych serii nie jest podzielna przez 
wielokrotność 12 akcji, zgodnie z wnioskowanym przez tego akcjonariusza 
stosunkiem wymiany akcji, tj. 12:1, na dzień zwołania Walnego Zgromadzenia 
Zarząd Spółki nie jest w stanie wskazać nowego brzmienia statutu Spółki  
w zakresie wynikającym ze zgłoszonego przez wnioskodawcę porządku obrad. 
Decydujący wpływ na brzmienie komentowanego postanowienia będzie miał 
zgłoszony przez tego akcjonariusza projekt uchwały.  

 
Projekt uchwały 

 
Uchwała nr 7/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą: 

IDH Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 31 stycznia 2013 roku 
w sprawie scalenia akcji (połączenia) akcji Spółki i zmiany statutu Spółki 

§ 1. 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzenie scalenia 

akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego na 
następujących warunkach (… ). 
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Projekt uchwały 
 

Uchwała nr 8/I/2013 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: 
IDH Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

w sprawie rekomendowania Radzie Nadzorczej udzielenia zgody na zbycie 
akcji Stereo.pl S.A. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Radzie Nadzorczej 
Spółki wyrażenie zgody na zbycie przez Zarząd Spółki 40.204.916 sztuk 
akcji posiadanych w kapitale zakładowym spółki Stereo.pl Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie, na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt uchwały 

 
Uchwała nr 9/I/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą: 

IDH Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 31 stycznia 2013 roku 
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu 

statutu Spółki 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę 

Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,  
z uwzględnieniem zmian statutu Spółki wynikających z uchwał nr 6/I/2013 
oraz 7/I/2013, objętych niniejszym aktem. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 


