
Akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 4.781.666 ważnych głosów z 2.948.333 akcji, 

stanowiących 17,09% akcji w kapitale zakładowym, w tym 4.781.666 głosów „za”, przy 
żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli 
następującą uchwałę: 
 

UCHWAŁA NR 1 
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 15 stycznia 2013 roku 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna 
postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Pana Wojciecha Janusza Trawińskiego. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 
Akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 4.781.666 ważnych głosów z 2.948.333 akcji, 
stanowiących 17,09% akcji w kapitale zakładowym, w tym 4.781.666 głosów „za”, przy 
żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli 

następującą uchwałę: 
 
 

UCHWAŁA NR 2 
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu 15 stycznia 2013 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym 

brzmieniu: 
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 o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 
7. Wolne głosy i wnioski. 
8. Zamknięcie obrad NWZ. 

 

 
Akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 4.781.666 ważnych głosów z 2.948.333 akcji, 
stanowiących 17,09% akcji w kapitale zakładowym, w tym 4.781.666 głosów „za”, przy 

żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym podjęli 
następującą uchwałę: 

 
 



 
UCHWAŁA NR 3 

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Global Trade Spółka Akcyjna w Warszawie  

w dniu 15 stycznia 2013 roku 
 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 
Akcjonariusz Pan Wojciech Janusz Trawiński zgłosił wniosek o uchwalenie po punkcie 5. 
przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godziny 12.00 dnia 21 
stycznia 2013 roku i kontynuowanie obrad w Warszawie, przy ulicy Zagójskiej nr 7. 
 
Akcjonariusze jednogłośnie, to jest oddając 4.781.666 ważnych głosów z 2.948.333 akcji, 
stanowiących 17,09% akcji w kapitale zakładowym, w tym 4.781.666 głosów „za”, przy 

żadnym głosie „przeciw” i żadnym głosie „wstrzymującym się”, w głosowaniu jawnym 
uchwalili przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do godziny 12.00 
dnia 21 stycznia 2013 roku i kontynuowanie obrad w Warszawie, przy ulicy Zagójskiej nr 7. 
 
Do żadnej z podjętych uchwał nie został zgłoszony żaden sprzeciw. 
 

 
 


