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UCHWAŁA NR 1/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EUROSYSTEM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Chorzowie 

z dnia 07 maja 2014 r. 
w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru 
Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM S.A. z siedzibą w 
Chorzowie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność 
głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 07 maja 2014 roku. ------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------  
Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 
następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------  
          - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1989000 (jeden milion 
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści 
sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ------------------------------------  
          - łączna liczba ważnych głosów – 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset 
siedemdziesiąt osiem tysięcy), -------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt 
osiem tysięcy), ----------------------------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ----------------------------------------------------  
          - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -------------------------------------  

 
UCHWAŁA NR 2/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 07 maja 2014 r. 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------  
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Chorzowie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ----------------------------  
- Krzysztof Grębowicz, --------------------------------------------------------------------------------  
- Krzysztof Kozielski.----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------  
Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 
następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------  
          - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1989000 (jeden milion 
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści 
sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ------------------------------------  
          - łączna liczba ważnych głosów – 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset 
siedemdziesiąt osiem tysięcy), -------------------------------------------------------------------  
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          - liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt 
osiem tysięcy), ---------------------------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ----------------------------------------------------  
          - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). ------------------------------------  

 
UCHWAŁA NR 3/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 07 maja 2014 r. 

w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Chorzowie powołuje na funkcję przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia odbywającego się w dniu 07 maja 2014 roku - Pana Krzysztofa Grębowicz.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------------  
Prezes Zarządu stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 
następującym stosunkiem głosów: -------------------------------------------------------------  
          - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1989000 (jeden milion 
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści 
sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ------------------------------------  
          - łączna liczba ważnych głosów – 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset 
siedemdziesiąt osiem tysięcy), -------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt 
osiem tysięcy), ---------------------------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ----------------------------------------------------  
          - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). ------------------------------------  

 
UCHWAŁA NR 4/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 07 maja 2014 r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. ---------------------------------------------------------  
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Chorzowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w dniu 07 maja 2014 roku w następującym brzmieniu: -----------------------  

1. Otwarcie Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------  
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w 

sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------  
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------  
4. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------  
5. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia 

uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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6. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------  
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----------------------------------  
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 
następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------  
          - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1989000 (jeden milion 
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści 
sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ------------------------------------  
          - łączna liczba ważnych głosów – 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset 
siedemdziesiąt osiem tysięcy), -------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt 
osiem tysięcy), ----------------------------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ----------------------------------------------------  
          - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -------------------------------------  

 
UCHWAŁA NR 5/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
EUROSYSTEM Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Chorzowie 
z dnia 07 maja 2014 r. 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------  
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka  Akcyjna 
z siedzibą w Chorzowie, na podstawie przepisu art. 430 § 1 k.s.h. uchwala co następuje: --  
Skreśla się § 27 ust. 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, któremu nadaje się nowe 
brzmienie:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
„Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga 
uchwały walnego zgromadzenia, lecz wyłącznie zgody Rady Nadzorczej 
wyrażonej w formie uchwały”.------------------------------------------------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------  
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 
następującym stosunkiem głosów: --------------------------------------------------------------  
          - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1989000 (jeden milion 
dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy), co stanowi 46,06% (czterdzieści 
sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ------------------------------------  
          - łączna liczba ważnych głosów – 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset 
siedemdziesiąt osiem tysięcy), -------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „za” - 3.978.000 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt 
osiem tysięcy), ----------------------------------------------------------------------------------------  
          - liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), ----------------------------------------------------  
          - liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -------------------------------------  
 


