
UCHWAŁA nr 1 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r. 

w  spraw ie w yboru Przew odniczącego  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą  we 

Wrocławiu, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co nastę puje: 

 

§ 1. Wybór Przewodniczącego  

Przewodniczą cym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje 

Izabela Fryszkowska. 

§ 2. Wejś cie w ż ycie  

Uchwała wchodzi w ż ycie z dniem podję cia. 

 

 

W głosowaniu wzię ło udział 14 784 808 akcji stanowią cych 84,73% kapitału 

zakładowego, z których oddano 14 784 808 głosów waż nych, w tym:  

Liczba głosów „za”: 14 084 808, co stanowiło 95,27% głosów na NWZ  

Liczba głosów „przeciw”: 700 000, co stanowiło 4,73% głosów na NWZ  

Liczba głosów „wstrzymują cych się ”: 0, co stanowiło 0 % głosów na NWZ  

Uchwała została podję ta wię kszoś cią  głosów.  

 

  

 

UCHWAŁA nr 2 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r. 

w  spraw ie uchy lenia tajnoś ci głosow ań dotyczących w yboru komisji 

pow oływ anej przez  Nadzw yczajne Walne Zgromadzenie 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co 

nastę puje: 

 

§ 1. Uchylenie tajnoś ci Komisji  

Uchyla się  d la potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajnoś ć  

głosowań dotyczą cych powołania Komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 2. Wejś cie w ż ycie  

Uchwała wchodzi w ż ycie z dniem podję cia. 

 

W głosowaniu wzię ło udział 14 784 808 akcji stanowią cych 84,73% kapitału 

zakładowego, z których oddano 14 784 808 głosów waż nych, w tym:  

Liczba głosów „za”: 14 084 808, co stanowiło 95,27% głosów na NWZ  

Liczba głosów „przeciw”: 700 000, co stanowiło  4,73% głosów na NWZ  

Liczba głosów „wstrzymują cych się ”: 0, co stanowiło 0 % głosów na NWZ  

Uchwała została podję ta wię kszoś cią  głosów.  



 

 

 

UCHWAŁA nr 3 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r. 

w  spraw ie pow ołania Komisji Skrutacy jnej  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co nastę puje: 

 

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

Powołuje się  d la potrzeb niniejszego Nadzwycza jnego Walnego Zgromadzenia 

Komisję  Skrutacyjną  w składzie: 

- Anna Kocjan, 

- Mariusz Pawłowski, 

§ 2. Wejś cie w ż ycie  

Uchwała wchodzi w ż ycie z dniem podję cia. 

 

W głosowaniu wzię ło udział 14 784 808 akcji stanowią cych 84,73% kapitału 

zakładowego, z których oddano 14 784 808 głosów waż nych, w tym:  

Liczba głosów „za”: 14 084 808, co stanowiło 95,27% głosów na NWZ  

Liczba głosów „przeciw”: 700 000, co stanowiło  4,73% głosów na NWZ  

Liczba głosów „wstrzymują cych się ”: 0, co stanowiło 0 % głosów na NWZ  

Uchwała została podję ta wię kszoś cią  głosów.  

 

 

UCHWAŁA nr 4 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMAD ZENIA 

EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r. 

w  spraw ie przy ję cia porządku obrad  

 

§ 1. Porządek obrad 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą  we 

Wrocławiu  przyjmuje przedstawiony porzą dek obrad:  

1. Otwarcie obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczą cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowoś ci zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

oraz jego zdolnoś ci do podejmowania uchwał. 

4. Podję cie uchwały w sprawie uchylenia tajnoś ci głosowań dotyczą cych 

wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

5. Podję cie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 

6. Podję cie uchwały w sprawie przyję cia porzą dku obrad .  

7. Przedstawienie pisemnej opinii Zarzą du uzasadniają cej powody ograniczenia 

prawa poboru do jednego akcjonariusza oraz podanie sposobu ustalenia ceny 

emisyjnej akcji.  



8. Podję cie uchwały w sprawie wyłą czenia  prawa poboru przez 

dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego 

akcjonariusza spółki.  

9. Podję cie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – podwyż szenie kapitału 

zakładowego poprzez emisję  akcji serii F w  drodze subskrypcji zamknię tej. 

Ustalenie dnia poboru akcji nowej emisji wyznacza się  na 29 marca 2013r.  

10. Podję cie uchwały w  przedmiocie wyraż enia zgody na ubieganie się  o 

wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” 

prowadzonym przez spółkę  Giełda Papierów Wartoś ciowych w Warszawie 

S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii F a takż e dematerializację  akcji serii F. 

11.  Podję cie uchwały  w  przedmiocie wyraż enia zgody na ubieganie się  o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym organizowanym przez Giełdę  Papierów Wartoś ciowych w 

Warszawie S.A 

12. Upoważ nienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego 

Statutu Spółki. 

13. Wolne wnioski.  

14. Zamknię cie obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. Wejś cie w ż ycie 

Uchwała wchodzi w ż ycie z dniem podję cia. 

 

W głosowaniu wzię ło udział 14 784 808 akcji stanowią cych 84,73% kapitału 

zakładowego, z których oddano 14 784 808 głosów waż nych, w tym:  

Liczba głosów „za”: 8 814 140, co stanowiło 59,62% głosów na NWZ 

Liczba głosów „przeciw”: 5 970 668, co stanowiło  40,38% głosów na NWZ  

Liczba głosów „wstrzymują cych się ”: 0, co stanowiło 0 % głosów na NWZ  

Uchwała została podję ta wię kszoś cią  głosów.  

 

Do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EX-DEBT Spółka Akcyjna 

z siedzibą  we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyję cia porzą dku obrad  

akcjonariusze zgłosili sprzeciw, który został zaprotokołowany. 

 

  


