
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARUSZY SPÓŁKI NEMEX S.A. 

ZWOŁANE NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2014 ROKU 

 

 

UCHWAŁA NR 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 1 września 2014 roku 

w sprawie: 

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia 

wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: [...] 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 1 września 2014 roku 

w sprawie: 

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia 

odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie  

z dnia 1 września 2014 roku 

w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia 

przyjąć następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał, 

4. Przyjęcie porządku obrad, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

14 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

14 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 

8. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. 

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 

w Warszawie z dnia 1 września 2014 roku 

w sprawie: 

zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2014 roku nadając jej nowe następujące brzmienie: 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu 

spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności lub prawa 



użytkowania wieczystego na okres 99 lat, nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej gmina 

Połaniec w województwie świętokrzyskim, w granicach strefy Inwestycyjnej C, określonych jako 

obszary inwestycyjne 9 i 10 o łącznej powierzchni 9,3301 ha, składające się z działek o nr:  178/1, 179, 

180, 181, 182, 183, 184, 185/3, 240/1, 241/1, 242/1, 243/1, 244/1, 245/1, 246/1, 247/1, 248/1, 

249/1, 233/1, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/2, 241/2, 242/2, 243/2, 244/2, 245/2, 246/2, 247/2, 

248/2, 249/2 uregulowanych w księdze wieczystej KW KI1A/00033279/2 w Sądzie Rejonowym w 

Sandomierzu oraz upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i 

faktycznych, w tym do spełnienia wszystkich szczególnych warunków przystąpienia do przetargu 

nieograniczonego w szczególności zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od zakończenia inwestycji 1000 

pracowników na pełny etat i utrzymania tego stanu zatrudnienia przez okres 4 lat. W przypadku nie 

wywiązania się ze złożonej deklaracji liczby nowozatrudnionych osób nabywca zapłaci karę umowną 

w wysokości 1500 złotych brutto za każdą niezatrudnioną osobę na ww okres licząc w stosunku 

miesięcznym.  

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 

w Warszawie z dnia 1 września 2014 roku 

w sprawie: 

zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2014 roku w ten sposób, iż usunięty zostaje punkt 1).  

§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 


