
PROJEKT UCHWAŁY NR 1 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 25 lutego 2014 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki 

postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Panią/Pana []. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie Zarządu: 

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 

409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

 

PROJEKT UCHWAŁY NR 2 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

CUBE.ITG S. A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 25 lutego 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić porządek obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 27 

stycznia 2014 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie Zarządu: 

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych. 

 



PROJEKT UCHWAŁY NR 3 

 

UCHWAŁA Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 

z dnia 25 lutego 2014 roku 

dotycząca sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. działając na podstawie art. 55 ust. 6  i 8 

Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694 z 

późniejszymi zmianami), postanawia, iż od dnia 01 stycznia 2013 roku Spółka sporządzać 

będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 

(MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w  formie rozporządzenia Komisji 

Europejskiej. 

§ 2 

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który 

CUBE.ITG S.A. przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim 

pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z 

MSSF/MSR, będzie dzień 01 stycznia 2012 roku. 

 

§ 3 

Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone 

zgodnie z MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR 

przyjętymi przez Komisję  Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2013 

roku. 

§ 4 

Ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym CUBE.ITG S.A. 

sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r 

nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) było skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2012 roku. 



§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż jest ona skuteczna w okresie  

od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, oddano głosów ogółem: ...... , w tym: głosów ZA 

oddano: ...... , głosów PRZECIW oddano: …… , głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ ……….  . 

 

Uzasadnienie Zarządu: 

Działając na podstawie art. 55 ust. 6  i 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

Spółka rekomenduje powzięcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych według standardów MSSF/MSR. Dniem przejścia na MSSF/ MSR, a 

więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który CUBE.ITG S.A. przedstawi pełne 

porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 01.01.2012 roku. 

Okres porównawczy trwający od 01.01.2012 do 31.12.2012 będzie zaprezentowany w 

skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres 01.01.2013r. - 

31.12.2013 r. 

 

PROJEKT UCHWAŁY NR 4 

 

UCHWAŁA Nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 

z dnia 25 lutego 2014 roku 

dotycząca uchylenia obowiązywania „Programu Motywacyjnego Microtech International 

Spółka Akcyjna na lata 2011 -2013” wprowadzonego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 

14/ZWZA/12 z dnia 29.06.2012 roku  („Program Motywacyjny”) 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. mając na uwadze: 

 

a) nieziszczenie się określonych w § 5 Programu Motywacyjnego warunków przyznania 

Warrantów Subskrypcyjnych serii B2 wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 

15/ZWZA/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku, w związku z wykazaną przez Spółkę w 



2012 roku stratą oraz niepełnienie na dzień 31 grudnia 2012 roku określonych funkcji: 

członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i prokurentów przez wskazane 

imiennie osoby w § 6 Programu Motywacyjnego oraz; 

b) nieziszczenie się określonych w § 5 Programu Motywacyjnego warunków przyznania 

Warrantów Subskrypcyjnych serii B3 wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 

15/ZWZA/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku, z uwagi na niepełnienie określonych 

funkcji: członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej i prokurentów przez wskazane 

imiennie osoby w § 6 Programu Motywacyjnego; 

c) zmiany organizacyjno – prawne, kapitałowe, ekonomiczne i finansowe w Spółce, 

związane z przejęciem przez CUBE.ITG SA (dawniej Microtech International SA) z 

dniem 29 marca 2013 roku spółek CUBE.Corporate Release S.A. z siedzibą w 

Warszawie oraz  ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu; 

 

postanawia uchylić obowiązywanie Programu Motywacyjnego. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, oddano głosów ogółem: ...... , w tym: głosów ZA 

oddano: ...... , głosów PRZECIW oddano: …… , głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ ……….  . 

 

Uzasadnienie Zarządu: 

Zgodnie z treścią powyżej przedstawionej uchwały, warunki przyznania Warrantów 

Subskrypcyjnych serii B2 i B3 za lata 2012 i 2013 - nie ziściły się.  

 

Program Motywacyjny z założenia był uchwalony na lata 2011 – 2013 z opcją przedłużenia 

jego obowiązywania przez Radę Nadzorczą na kolejne dwa lata (do 2015 roku). Z uwagi 

jednak na zmiany organizacyjno – prawne, kapitałowe, ekonomiczne i finansowe w Spółce w 

związku z przejęciem z dniem 29 marca 2013 roku spółek CUBE.Corporate Release S.A. oraz  

ITG S.A., dalsze obowiązywanie Programu Motywacyjnego nie znajduje uzasadnienia.  

 

W związku z powyższym, Zarząd rekomenduje uchylenie obowiązywania Programu 

Motywacyjnego. 


