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Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. 

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim 

z dnia 25 kwietnia 2014 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” 

S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 

Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” 

S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Marka 

Chłopek. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści 

tysięcy trzysta jeden) akcji, to jest z 89,14% (osiemdziesiąt dziewięć i czternaście setnych 

procenta) kapitału zakładowego, oddano 3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści 

tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.440.301 (trzy miliony 

czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko 

i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został Marek Chłopek. 

 

 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. 

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim 

z dnia 25 kwietnia 2014 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” 

S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki. 
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3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Sporządzenie listy obecności. 

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie Programu Motywacyjnego. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 

3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) akcji, to jest z 89,14% 

(osiemdziesiąt dziewięć i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 

3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym 

za uchwałą oddano 3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) 

głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec 

czego uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. 

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim 

z dnia 25 kwietnia 2014 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” 

S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt k) 

Statutu Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: 

1) w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Niniejszy Statut Spółki przewiduje uprawnienie na rzecz każdorazowego 

akcjonariusza spółki posiadającego liczbę akcji dającą mu przynajmniej 66% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki (Akcjonariusz 

Strategiczny).” 

2) w § 19: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja 

członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i nie jest wspólna. Członkowie 

Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani.”, 
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie 

z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej.” 

c) dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu: 

„4.  Akcjonariusz Strategiczny jest uprawniony do powoływania i odwoływania 4 

(czterech) członków Rady Nadzorczej.  

5.  Powołanie i odwołanie przez Akcjonariusza Strategicznego członka Rady 

Nadzorczej na podstawie ust. 4 powyżej następuje w drodze pisemnego 

oświadczenia Akcjonariusza Strategicznego skierowanego do Zarządu Spółki oraz 

zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia 

Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej 

powołani przez Akcjonariusza Strategicznego mogą być odwołani jedynie przez 

Akcjonariusza Strategicznego.” 

 

§ 2 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

§ 3 

 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia i podpisania tekstu jednolitego Statutu. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 

3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) akcji, to jest z 89,14% 

(osiemdziesiąt dziewięć i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 

3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym 

za uchwałą oddano 3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) 

głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec 

czego uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” S.A. 

z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim 

z dnia 25 kwietnia 2014 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie Programu Motywacyjnego 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne „DRUK-PAK” 

S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 393 pkt 6 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. p) Statutu Spółki, w związku z zapisami Umowy 

zobowiązującej do sprzedaży akcji w wyniku wezwania, zawartej przez akcjonariusza 

dominującego - Penton V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Akomex Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 13 lutego 2014 roku, o której zawarciu Spółka 

informowała w Raporcie bieżącym nr 3/2014, uchwala, co następuje: 
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§ 1 

 

W Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2012 r. w 

sprawie Programu Motywacyjnego („Uchwała o Programie Motywacyjnym”) dotychczasową 

treść § 10 oznacza się jako ust. 1. oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

”2. Rada Nadzorcza może zdecydować, że 52.147 akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 3) 

powyżej, które mają być zaoferowane do nabycia Osobom Uprawnionym w ramach 

realizacji Programu Motywacyjnego w 2015 r., będzie zaoferowana do nabycia Osobom 

Uprawnionym w 2014 r. w ten sposób, że w 2014 r. będzie zaoferowane Osobom 

Uprawnionym łącznie 83.431 akcji.” 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 

3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) akcji, to jest z 89,14% 

(osiemdziesiąt dziewięć i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 

3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) ważnych głosów, w tym 

za uchwałą oddano 3.440.301 (trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta jeden) 

głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec 

czego uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 


