
UCHWAŁA NR 1 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „S4E” S.A. 

Z DNIA 8 LIPCA 2014 ROKU 
w sprawie wyboru Przewodniczącego  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A. 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Pana Michała Skrucha na 
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Pan Michał Skruch stwierdził, że: 

- uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu tajnym, 

- oddano 870.766 ważnych głosów z 870.766 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset 
sześćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 50,13% (pięćdziesiąt całych i trzynaście setnych 
procenta) kapitału zakładowego Spółki, 

- w głosowaniu nad uchwałą oddano 870.766 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 
głosów „wstrzymujących się”, 

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 

 

UCHWAŁA NUMER 2 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „S4E” S.A. 

Z DNIA 8 LIPCA 2014 ROKU 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza następujący porządek 
obrad: 

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
i jego zdolności do podejmowania uchwał; 

4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej „S4E” Spółka 
Akcyjna; 
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6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że: 

- uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu jawnym, 

- oddano 870.766 ważnych głosów z 870.766 akcji stanowiących 50,13% kapitału 
zakładowego Spółki, 

- w głosowaniu nad uchwałą oddano 870.766 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 
głosów „wstrzymujących się”, 

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 

 

UCHWAŁA NR 3 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „S4E” S.A. 

Z DNIA 8 LIPCA 2014 ROKU 
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień art. 385 § 
1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, postanawia: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady 
Nadzorczej Pana Bartosza Stebnickiego - do pełnienia funkcji Członka Rady 
Nadzorczej. 

Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej „S4E” 
Spółka Akcyjna na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpoczęła swój bieg 
w dniu 6 czerwca 2012 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że: 

- uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu tajnym, 

- oddano 870.766 ważnych głosów z 870.766 akcji stanowiących 50,13% kapitału 
zakładowego Spółki, 

- w głosowaniu nad uchwałą oddano 870.766 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 
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głosów „wstrzymujących się”, 

- do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. 

Przewodniczący stwierdził ponadto, że Pan Bartosz Stebnicki przed odbyciem 
Zgromadzenia wyraził uprzednią pisemną zgodę na kandydowanie i na przyjęcie 
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 


