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Uchwała nr __ 

z dnia 30 września 2014 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361811 

 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

 

§1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 

art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia Pana/-ią _____ _____.  

 

§2. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 września 2014 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361811 

 

 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

§ 1. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARTNEWS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podsta-

wie przepisu art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, a takŜe na podstawie postanowienia §32 pkt 14 Statutu 

Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, Ŝe dotychczas obowiązujące postanowienie §17 ust. 1 

pkt 18) Statutu Spółki, podlega wykreśleniu: 

 

18) wykup, potrącenie lub cesja wierzytelności lub zobowiązań Spółki, o wartości powyŜej 50.000 zł (pięćdzie-

siąt tysięcy złotych) lub w sytuacjach innych niŜ w toku normalnej działalności Spółki.  

 

i wpisaniu w to miejsce: 

 

18) wykup, potrącenie lub cesja wierzytelności lub zobowiązań Spółki, o wartości powyŜej 200.000 zł (dwieście 

tysięcy złotych) lub w sytuacjach innych niŜ w toku normalnej działalności Spółki.  

 

§2. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem wpisania do rejestru. 
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z dnia 30 września 2014 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ARTNEWS S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
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w sprawie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ARTNEWS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podsta-

wie przepisu art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, a takŜe na podstawie postanowienia §32 pkt 3 Statutu 

Spółki postanawia co następuje: 

 

§1. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 kodeksu spółek han-

dlowych, a takŜe na podstawie postanowienia §32 pkt 3 Statutu Spółki, wyraŜa zgodę na zbycie przez 

Spółkę na rzecz podmiotu wskazanego przez Galerie Ernst Hilger Ges.m.b.H z siedzibą w Wiedniu, zor-

ganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funk-

cjonalnie, tj.: prowadzonej przez Spółkę galerii „Abbey House Gallery” (dalej jako „ZCP”).  

2. Cena ZCP wyniesie nie mniej niŜ 2.000.000 złotych. 

 

§2. 

 

1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wy-

konania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki ARTNEWS S.A. 

2. Zarząd Spółki upowaŜniony będzie równieŜ do ustalenia wartości oraz ceny zbycia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa w granicach wskazanych w §1 ust. 3. 

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

 


