
 

 
 
 

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWG Z.A. 
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 MARCA 2014 ROKU 

 
 

Uchwała nr 1 (jeden) 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach 

z dnia [•] 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach powołuje na Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ………… 

 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała nr 2 (dwa) 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach 

z dnia [•] 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach przyjmuje porządek obrad 

ogłoszony Raportem bieżącym nr 5/2013  z dnia 21 stycznia 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki.  

. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała nr 3 (trzy) 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach 

z dnia [•] 



w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach powołuje dla potrzeb niniejszego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną w składzie: ………… 

 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Uchwała nr 4 (cztery) 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach 

z dnia [•] 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A oraz serii B do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej „Spółka”) niniejszym 

wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B do 

obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem 

akcji Spółki serii A oraz serii B notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 

do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A.  

 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich 

niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B 

do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A., w szczególności:  

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu uzyskanie decyzji Komisji 

Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,  

b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i 

wprowadzenie akcji Spółki serii A oraz serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 


