
1 

 

 

 

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA  

zwołanego na dzień 25 lipca 2013 roku 

 

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,  

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 

uchwał,  

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 

powoływanej przez Walne Zgromadzenie,  

4. Wybór komisji skrutacyjnej,  

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,  

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji, w związku z 

rezygnacją członka jednoosobowego Zarządu Spółki i upływem dotychczasowej kadencji Zarządu 

Spółki,  

8. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka (członków) Zarządu Spółki, w związku z 

rezygnacją członka jednoosobowego Zarządu Spółki i upływem dotychczasowej kadencji Zarządu 

Spółki,  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji, w 

związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowej kadencji Rady 

Nadzorczej,  

10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji,  

11. Zamknięcie obrad.  

 

 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA 

zwołanego na dzień 25 lipca 2013 roku 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie 

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o 

postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana ……………………………………… 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez 

Walne Zgromadzenie 

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o 

postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania 

dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej 

członków. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, 

dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w 

osobach: …………………………………………… - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, 

…………………………………………… - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć 

porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o 

zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 28 czerwca 2013 roku: 

− zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki 

(http://www.taxusfund.pl), 

− zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr …/2013 

„Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”, 

− w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych 

przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w 

drodze Raportu Bieżącego EBI Nr …/2013 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus 

Fund SA”. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki  
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§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym, dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej 

Spółki z dnia 22 czerwca 2012 roku, powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej 

(pierwszej) kadencji, członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Joanny Czyżewskiej-Chlebny, której mandat 

wygasł w następstwie złożenia, w dniu 8 listopada 2012 roku, rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej z dniem 9 listopada 2012 roku.  

§ 2 [Wejście uchwały w życie]  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki  

§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym, dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej 

Spółki z dnia 27 czerwca 2013 roku, powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej 

(pierwszej) kadencji, członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego Gądka, którego mandat, zgodnie z 

postanowieniami art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, wygasł z dniem 

odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, wskutek 

upływu ubiegłej (pierwszej) wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.  

§ 2 [Wejście uchwały w życie]  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki  

§ 1 [Decyzja o zatwierdzeniu powołania członka Rady Nadzorczej]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na 

podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym, dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej 

Spółki z dnia 27 czerwca 2013 roku, powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej 

(pierwszej) kadencji, członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Damiana Kochańskiego, którego mandat, 

zgodnie z postanowieniami art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 Statutu Spółki, wygasł z 

dniem odbycia walnego zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, 

wskutek upływu ubiegłej (pierwszej) wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.  

§ 2 [Wejście uchwały w życie]  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej bieżącej kadencji 

§ 1. [Określenie liczby członków Zarządu bieżącej, czwartej kadencji] 

W związku z wygaśnięciem mandatu członka jednoosobowego Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej z 

siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek złożenia przez Pana Piotra Jędrzejczaka rezygnacji, z 

dniem 15 czerwca 2013 roku, z pełnienia funkcji Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki i tym samym 

upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 16 

ust. 2 Statutu Spółki, określa niniejszym liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej (bieżącej, 

czwartej) kadencji na jedną osobę / ……………osób. 

§ 2. [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie powołania członka Zarządu Spółki  

§ 1 [Powołanie członka Zarządu] 

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie § 16 ust. 1 oraz § 29 ust. 2 pkt 16) Statutu Spółki, w związku z art. 368 § 4 zdanie pierwsze 

Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać w skład Zarządu Spółki kolejnej (czwartej) wspólnej, 

trzyletniej kadencji Panią/Pana …………………., i powierza mu w Zarządzie funkcję ……………………….. Zarządu 

Spółki. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 

§ 1 [Określenie liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] 

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, 

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki określa niniejszym liczbę osób 

wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej, czteroletniej kadencji na pięć 

osób. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr ……/2013 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji 

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji] 

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, 

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 19 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 oraz § 29 ust. 2 pkt 16) Statutu 

Spółki, oraz na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać Panią/Pana 

………………..……………… do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (drugiej), wspólnej czteroletniej kadencji. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 


