
 

 
 Poznań, dn. 18 marca 2013r. 

 
 
 
 
 
 

Treść uchwał podjętych przez NWZA AQUA S.A. w dniu 18-03-2013 r. 
 
 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia18 marca 2013 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Artura Jończyka. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 722.787 (siedemset 
dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) co stanowi 83,079% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 722.787 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) 
„za” uchwałą oddano 722.787 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia18 marca 2013 roku 

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu udzielenia wsparcia finansowego 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 345 
§ 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 10 i § 43 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w celu udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
wsparcia finansowego. 

2. Wysokość kapitału rezerwowego w celu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w 
ust. 1 powyżej,  określa się na kwotę 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset 
tysięcy złotych) 

3. Kapitał rezerwowy tworzy się poprzez przeniesienie kwoty 7.500.000,00 zł (słownie: siedem 
milionów pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki zgodnie z wymogami art. 348 
§ 1 Kodeksu spółek handlowych.  

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.  



 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 722.787 (siedemset 
dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) co stanowi 83,079% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 722.787 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) 
„za” uchwałą oddano 722.787 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia18 marca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 345 

§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Spółka udziela Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego w celu 
finansowania nabycia przez Aqua Due Sp. z o.o. akcji Spółki poprzez: 

1) zawarcie przez Spółkę z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w 

Warszawie umowy poręczenia, 

2) złożenie przez Spółkę oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, 

3) zawarcie przez Spółkę z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w 

Warszawie umowy przelewu praw na zabezpieczenie, 

4) zawarcie przez Spółkę z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w 

Warszawie umowy zastawu na rachunkach bankowych Spółki, 

5) udzielenie przez Spółkę Polskiemu Bankowi Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w 

Warszawie pełnomocnictwa do rachunków bankowych Spółki, 

6) zawarcie przez Spółkę z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w 

Warszawie umowy kaucji, 

7) złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 

2. Łączna wartość wsparcia finansowego udzielonego przez Spółkę dla Aqua Due Sp. z o.o.                 
z siedzibą w Poznaniu nie przekroczy kwoty 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów 
pięćset tysięcy złotych i 00/100). 

§ 2 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 722.787 (siedemset 
dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) co stanowi 83,079% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 722.787 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) 
„za” uchwałą oddano 722.787 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

 

 



 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia18 marca 2013 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z  Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu umowy w sprawie udzielenia zabezpieczeń 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym wyraża 

zgodę na zawarcie przez Spółkę z Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy w sprawie 

ustanowienia przez Spółkę zabezpieczeń spłaty kredytu akwizycyjnego w zamian za zapłatę przez 

Aqua Due Sp. z o.o. kwot odpowiadających stawkom rynkowym w dacie tej umowy, na warunkach 

określonych w projekcie umowy przedstawionym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

(stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 

 

§ 2 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 722.787 (siedemset 
dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) co stanowi 83,079% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 722.787 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) 
„za” uchwałą oddano 722.787 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

 










