
 

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Eco Technology S.A. 
w dniu 25 lutego 2013 r. 

 

„Uchwała Nr 1 

 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka") z dnia 25 lutego 2013 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

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

postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Mateusza Iżowskiego. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 ważne głosy oddano z 1.754.003 akcji stanowiących 
16,238 % kapitału zakładowego, z którymi związanych jest 3.489.606 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.489.606 
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.489.606 głosami za) w głosowaniu 
tajnym podjęło powyższą uchwałę. 

 

„Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka") z dnia 25 lutego 2013 roku  

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 
 
 

 § 1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Eco Technology Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej. 

§ 2. 

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
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- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 ważne głosy oddano z 1.754.003 akcji stanowiących 
16,238 % kapitału zakładowego, z którymi związanych jest 3.489.606 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.489.606 
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.489.606 głosami za) w głosowaniu 
jawnym podjęło powyższą uchwałę. 

 

„Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Green Eco Technology S.A. z 

siedzibą w Warszawie („Spółka") z dnia 25 lutego 2013 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Eco Technology Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjmuje 

następujący porządek obrad:  

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 

3) sporządzenie listy obecności; 

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 

5) wybór komisji skrutacyjnej; 

6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 

7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki; 

8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 

9) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 

10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;  

11) wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;  

12) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
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- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 ważne głosy oddano z 1.754.003 akcji stanowiących 
16,238 % kapitału zakładowego, z którymi związanych jest 3.489.606 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.489.606 
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.489.606 głosami za) w głosowaniu 
jawnym podjęło powyższą uchwałę. 

 

„Uchwała Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka") z dnia 25 lutego 2013 roku 

w sprawie zmiany firmy Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Eco Technology S.A. działając na 

podstawie art. 430 §1 k.s.h. niniejszym uchwala, co następuje: 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie, zmienia firmę Spółki z dotychczasowej „GREEN ECO TECHNOLOGY Spółka 

Akcyjna” na nową w brzmieniu „GREENECO Spółka Akcyjna”. 
 

§2 

W związku ze zmianą firmy Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut 

Spółki w następujący sposób: 

1) zmienia się dotychczas obowiązujące postanowienie §1 ust. 1 statutu Spółki, poprzez 

wykreślenie obecnej treści w brzmieniu: 

1.„Firma Spółki brzmi: GREEN ECO TECHNOLOGY Spółka Akcyjna” 

i wpisaniu w to miejsce słów: 

1.„Firma Spółki brzmi: GREENECO Spółka Akcyjna.” 

2) zmienia się dotychczas obowiązujące postanowienie §1 ust. 2 statutu Spółki, poprzez 

wykreślenie obecnej treści w brzmieniu: 
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2.„Spółki może używać skrótu firmy: GREEN ECO TECHNOLOGY S.A.” 

i wpisaniu w to miejsce słów: 

2.„Spółka może używać skrótu firmy: GREENECO S.A.” 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu 

jednolitego Statutu.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 ważne głosy oddano z 1.754.003 akcji stanowiących 
16,238 % kapitału zakładowego, z którymi związanych jest 3.489.606 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.489.606 
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.489.606 głosami za) w głosowaniu 
jawnym podjęło powyższą uchwałę. 

 

„Uchwała Nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka") z dnia 25 lutego 2013 roku 

 w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Eco Technology S.A. działając na 

podstawie art. 430 §1 k.s.h. niniejszym uchwala, co następuje: 

§1 

ZMIANA STATUTU 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie, zmienia Statut w następujący sposób: 
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1) zmienia się dotychczas obowiązujące postanowienie §15 statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 

5 w brzmieniu: 

5.„Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos 

na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały w 

trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość. Podejmowanie uchwał przez Zarząd przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, 

audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty elektronicznej.” 

2) zmienia się dotychczas obowiązujące postanowienie §17 ust. 7 statutu Spółki, poprzez 

wykreślenie obecnej treści w brzmieniu: 

7.„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość”. 

i wpisaniu w to miejsce słów: 

7.„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Rada 

Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podejmowanie uchwał przez Radę 

Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może 

odbywać się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji, wideokonferencji lub poczty 

elektronicznej.” 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu 

jednolitego Statutu.  

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
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- w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 ważne głosy oddano z 1.754.003 akcji stanowiących 
16,238 % kapitału zakładowego, z którymi związanych jest 3.489.606 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.489.606 
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.489.606 głosami za) w głosowaniu 
jawnym podjęło powyższą uchwałę. 

 

 

„Uchwała Nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka") z dnia 25 lutego  2013 roku 

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej  

 

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Green Eco Technology S.A., odwołuje z funkcji Członków 

Rady Nadzorczej:  

1) Pana Andrzeja Zientarę; 

2) Pana Cezarego Nowosad; 

3) Panią Kamilę Rejman. 

  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 6 ważne głosy oddano z 1.754.003 akcji stanowiących 
16,238 % kapitału zakładowego, z którymi związanych jest 3.489.606 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.489.606 
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.489.606 głosami za) w głosowaniu 
tajnym podjęło powyższą uchwałę. 
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„Uchwała Nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka") z dnia 25 lutego 2013 roku 

 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej  

 

 

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Green Eco Technology S.A., 

powołuje na stanowisko Członków Rady Nadzorczej:  

1)  Andrzej Zientara, 

2)  Piotr Surmacki, 

3)  Jan Tkaczow, 

4)  Mateusz Iżowski, 

5)  Ewelina Macewicz. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

- w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 7 ważne głosy oddano z 1.754.003 akcji stanowiących 
16,238 % kapitału zakładowego, z którymi związanych jest 3.489.606 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.489.606 
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 1.988.106 głosach za oraz 1.501.500 głosach 
wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę. 

 

„Uchwała Nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w 

Warszawie („Spółka") z dnia 25 lutego 2013 

 roku w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady 

Nadzorczej spółki Green Eco Technology S.A. z siedzibą w Warszawie 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Green Eco Technology S.A. działając na 

podstawie art. 392 §1 k.s.h. w zw. z §23 ust. 1 pkt 4) Statutu niniejszym uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

 

Zmienia się dotychczasową treść Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, 

uchwalonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 marca 2012 roku 

w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

 

 

 

"REGULAMIN WYNAGRADZANIA  

CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ GREEN ECO TECHNOLOGY S.A. 

§ 1. 

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich 

obowiązków. 

§ 2. 

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości: 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 100 zł 

(słownie: sto) złotych. 

2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 100 

zł (słownie: sto) złotych.” 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 

 
 - w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 ważne głosy oddano z 1.754.003 akcji stanowiących 
16,238 % kapitału zakładowego, z którymi związanych jest 3.489.606 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu 
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 3.489.606 
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 3.489.606 głosami za) w głosowaniu 
jawnym podjęło powyższą uchwałę. 

 
 


