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UCHWAŁA NR 1/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie  

z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 6 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna, wybiera się Pana 

Leszka Koziorowskiego na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna.---------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Z 5.548.018 akcji (39,19% kapitału zakładowego) oddano 5.998.018 ważnych 

głosów, za podjęciem uchwały oddano 5.928.018 głosów, przeciw 70.000 głosów, 

głosów wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Uchwała 

powyższa została podjęta - w głosowaniu tajnym.  

 

 

 

W związku z przygotowaniem i przeprowadzaniem elektronicznego głosowania nad 

uchwałami, Nadzwyczajne Zgromadzenie postanowiło nie podejmować uchwały 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 

i zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.  
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UCHWAŁA NR 2/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie  

z dnia 23 stycznia 2013 roku  

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej   

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 1 Statutu 

Spółki B3System S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B3System S.A. 

odwołuje Pana Marcina Podsiadło z Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A.------------- 

 

§ 2 

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

 

Z 5.548.018  akcji (39,19% kapitału zakładowego) oddano 5.998.018 ważnych 

głosów, za podjęciem uchwały oddano 5.998.018 głosów, głosów przeciw 

i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Uchwała powyższa 

została podjęta - w głosowaniu tajnym. 

 

 

Uchwała nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2013 

roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, w związku z nieuzyskaniem 

wymaganej liczby głosów, nie została podjęta. 
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UCHWAŁA NR 4/2013 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie  

z dnia 23 stycznia 2013 roku  

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych i  §  13 ust.1 Statutu 

Spółki B3System S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki B3System S.A. 

powołuje Pana Jakuba Barana do Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. na okres 

wspólnej trzyletniej kadencji, której termin upływa z dniem 30 września 2013 roku.-- 

 

§ 2 

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

 

Z 5.548.018 akcji (39,19% kapitału zakładowego) oddano 5.998.018 ważnych 

głosów, za podjęciem uchwały oddano 4.788.314 głosów, przeciw oddano 1.209.704 

głosy, głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała powyższa została podjęta - w 

głosowaniu tajnym.  

 

 

W tym miejscu pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza uprawnionego 

do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oświadczył, że głosował 

przeciwko podjęciu powyższej uchwały i złożył sprzeciw od tej uchwały.    

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło nie podejmować uchwały 

w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, 

albowiem nie przedstawiona została żadna propozycja.  


