
                                   Projekt 

UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych  uchwala się 

co następuje: 

§ 1 

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 

............... 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                                                                 Projekt 

 

UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia 

głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "AGTES" Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i 

powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego  Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



                                                                                                                 Projekt 

UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "AGTES" Spółka Akcyjna z 

siedzibą w  Warszawie  przyjmuje następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

i jego zdolności do podejmowania uchwał.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej        

i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

5. Przyjęcie porządku obrad.  

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres            

od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.  

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. 

do 31.12. 2013r.  

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2013 

roku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki , 

sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. i wniosku 

Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 

9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 

01.01.2013r. do 31.12.2013r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 

31.12.2013r. 

10.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r.  



do 31.12. 2013r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z działalności w 2013r. oraz wyników oceny sprawozdania  

Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki 

za rok obrotowy 2013. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 

2013. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Członkom Zarządu z 

wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  absolutorium Członkom Rady 

Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w   2013 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 

akcji własnych oraz upoważnienie Zarządu do nabycia tych akcji , utworzenia 

kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz użycia kapitału 

zapasowego do nabywania akcji własnych. 

16. Wolne głosy oraz wnioski.  

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
 
Projekt 

 
UCHWAŁA NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. 



 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek 

handlowych i  § 7 ust 6 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.01.2013r., zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013r. do  

31.01.2013r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

                                    Projekt 

UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 

01.01.2013r. do 31.12.2013r. 

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek 

handlowych i  § 7 ust 6 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego 

Spółki za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., zweryfikowanym badaniem 



przeprowadzonym przez biegłego rewidenta,  zatwierdza sprawozdanie 

finansowe Spółki za okres od 01.01.2013r. do  31.12.2013r. obejmujące: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę                   zł; 

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 

31.12.2013r., wykazujący zysk netto w kwocie                zł; 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013r. do 

dnia 31.12.2013r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę        zł; 

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013r. do 

dnia 31.12.2013r., wykazujący  wzrost stanu środków pieniężnych o 

kwotę           zł; 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
                                                                                                                 Projekt 

 

UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 

2013r. oraz wyników oceny sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki w 

roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 i wniosku 

Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013. 

 

Działając na podstawie  art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

 



§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z 

jej  działalności w 2013r. oraz wyników oceny sprawozdania  Zarządu z 

działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 

obrotowy 2013. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                                        Projekt 

 

UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie 

przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013  

 

Działając na podstawie  art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i          

§ 7 ust 6 pkt 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 

następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  postanawia zysk netto  za okres od 

01.01.2013r. do 31.12.2013r. w kwocie 3 020 376, 93 zł ( trzy miliony dwadzieścia 

tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć  złotych 93/100)  przeznaczyć w całości na 

kapitał zapasowy. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 



                                                                                                        

 

 

           Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu Marcinowi 

Pawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 

Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 
                                                                                                         Projekt 

 

UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 



w sprawie  udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu Andrzejowi 

Góralskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

                                                                                                         Projekt 

 
 UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez 

niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu Krzysztofowi 

Wiatrzykowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 



 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

                                                                                                       

           Projekt 

 

UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Piotrowi 

Osieckiemu z wykonywania przez niego obowiązków  Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 

roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 
            

          Projekt 

 

UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Henrykowi 

Grobelnemu z wykonywania przez niego obowiązków  Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 stycznia 2013 

roku oraz  z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w okresie od 29 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
 

           Projekt 

 

UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 



 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Jerzemu 

Dmochowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków  

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 

roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
 

                                                                                                         Projekt 

 

UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Tadeuszowi 

Jędrasowi  z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 



 

 

                                                                                                         Projekt 

 

UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Jakubowi Ryba  

z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 

okresie od 29 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

                                                                                                         Projekt 

 

UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2013 roku 



 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Markowi 

Samarcew  z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 29 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                         Projekt 

 

UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Cezaremu 

Gregorczukowi  z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 18 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 



 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
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UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

"AGTES"  S.A. z siedzibą w  Warszawie 

z dnia 30  czerwca 2014 r. 

w sprawie  udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w   2013 roku 

 

Działając na podstawie  art. 393  pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz  § 7 ust 6 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  udziela absolutorium Panu  Bogusławowi 

Majka  z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w okresie od 18 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

Projekt 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Agtes Spółka Akcyjna  



z dnia  30 czerwca 2014 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz 

upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych 

 
Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 

nad uchwałą .................  

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

zakładowym wynosi .................  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą ....................., w tym głosy:  

„Za: ......................  

„Przeciw”...............................  

„Wstrzymujące się”...................................  

Zgłoszone sprzeciwy .......................................  

Działając na podstawie art  362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki („Akcje 

Własne”) na następujących warunkach: 

1) łączna liczba nabywanych Akcji Własnych może wynieść nie więcej niż 

325.000 Akcji Własnych, 

2) łączna kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych oraz pokrycie 

kosztów ich nabycia może wynieść nie więcej niż 1.000.000,00 zł, 

3) nabycie Akcji Własnych może nastąpić za cenę nie niższą niż 1,00 zł i nie 

wyższą niż 5,00 zł, 

4) nabycie przez Spółkę Akcji Własnych może nastąpić w terminie do dnia 31 

grudnia 2016 r. 

5) nabycie Akcji Własnych może nastąpić  w ramach transakcji giełdowych 

na Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect orgaznizowanym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

6) kwota przeznaczona na nabycie Akcji Własnych zostanie pokryta z 

kapitału rezerwowego utworzonego stosownie do postanowień ust. 2 

niniejszej Uchwały, 



7) Akcje Własne nabyte przez Spółkę mogą zostać przeznaczone do: 

umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego 

dalszej odsprzedaży  

innych celów zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki  

2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu 

spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy – „kapitał 

rezerwowy na nabycie akcji własnych”, w kwocie 1.000.000,00 zł, 

przeznaczony na sfinansowanie nabywania Akcji Własnych, wraz z kosztami 

ich nabycia, dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały. Walne 

Zgromadzenie postanawia przekazać na utworzony kapitał rezerwowy kwotę 

1.000.000,00 zł z zysku Spółki za rok 2013 r. 

3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia 

szczegółowych warunków nabycia Akcji Własnych, w zakresie 

nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do 

dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do 

wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną 

umowy w sprawie skupu Akcji Własnych.  

4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu 

skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały, 

spełniającego warunki Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 

grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i 

stabilizacji instrumentów finansowych. 

5.  Zarząd Spółki, mając na celu interes Spółki, uprawniony jest do: 

1) zakończenia nabywania Akcji Własnych przed terminem, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 4 niniejszej uchwały, 

2) odstąpienia od nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, w tym 

przypadku za zgodą Rady Nadzorczej. 

§ 2. 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 


