
Treść  uchwał  (wraz  z  informacją  o  wynikach  głosowania)  Zwyczajnego  Walnego 
Zgromadzenia M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 28 
czerwca 2013 roku, kontynuowanego po zarządzonej przerwie w obradach w dniu 19 lipca 
2013 roku(protokół Walnego Zgromadzenia sporządzony przez notariusza w Łodzi, Grzegorza 
Gawiora Rep. A Nr    1802   /2013)      

Uchwała Nr 28/06/2013

w sprawie zmian Statutu Spółki

§1. [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie M  Development Spółki Akcyjnej z  siedzibą w Łodzi (zwanej 

dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 430  §  1  Kodeksu  spółek handlowych 

postanawia, że § 1 Statutu Spółki, przyjmuje brzmienie:

„Spółka działa pod firmą: „M Development” Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać 

się nazwą skróconą, która brzmi M. Development S.A. oraz używać wyróżniającego 

ją znaku graficznego”.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 28/06/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.000

Procentowy  udział  akcji, z  których  oddano  ważne  głosy  w kapitale  zakładowym 

Spółki: 14,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 2.900.000

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
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Do Uchwały Nr 28/06/2013  nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 29/06/2013

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1. [Zmiana składu Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie M  Development Spółki Akcyjnej z  siedzibą w Łodzi (zwanej 

dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385  §  1  Kodeksu  spółek handlowych 

oraz §  17 ust. 1 zdanie drugie oraz §  25 ust. 2 pkt. 14) Statutu Spółki, niniejszym 

postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 29/06/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.000

Procentowy  udział  akcji, z  których  oddano  ważne  głosy  w kapitale  zakładowym 

Spółki: 14,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.900.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 29/06/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 30/06/2013

w sprawie zmian w Zarządzie Spółki

§1. [Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie M  Development Spółki Akcyjnej z  siedzibą w Łodzi (zwanej 

dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 §  4 i art. 420 §  2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz §  25 ust. 2 podpunkt 13) Statutu Spółki, niniejszym postanawia –  z 

dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 19 lipca 2013 roku –  o d w o ł a ć ze 
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składu Zarządu Spółki Pana Jerzego Gądka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 30/06/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.000

Procentowy  udział  akcji, z  których  oddano  ważne  głosy  w kapitale  zakładowym 

Spółki: 14,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.900.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 30/06/2013 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała Nr 31/06/2013

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

§1. [Powołanie Członków Zarządu Spółki]

Walne Zgromadzenie M  Development Spółki Akcyjnej z  siedzibą w Łodzi (zwanej 

dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 385 §  4 i art. 420 §  2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz §  25 ust. 2 podpunkt 13) Statutu Spółki, niniejszym postanawia –  z 

dniem podjęcia niniejszej uchwały, tj. z dniem 19 lipca 2013 roku –  p o w o ł a ć w 

skład Zarządu Spółki Pana Andrzeja Kochańskiego jako Prezesa Zarządu Spółki. 

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 31/06/2013:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.900.000

Procentowy  udział  akcji, z  których  oddano  ważne  głosy  w kapitale  zakładowym 
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Spółki: 14,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.900.000

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 2.900.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr 31/06/2013 nie zgłoszono sprzeciwów
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