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Projekty Uchwał na NWZA 

PROJEKTY UCHWAŁ 

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Euro Gold Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Bydgoszczy 

zwołane na dzień 29 października  2014 r. 

 

 UCHWAŁA NR …..  NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A.  

z dnia 29 października  2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  działając 

na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia Pana/Panią _______________.  
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w 

kapitale zakładowym.  

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
 
 
 
 

 UCHWAŁA NR …… NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. z dnia 

29 października  2014  roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
§ 1  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  

niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie Zgromadzenia,  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,  

4. Wybór komisji skrutacyjnej i sporządzenie listy obecności,  

5. Przyjęcie porządku obrad,  

6. Podjęcie uchwał w sprawach:  

 zmian w składzie Rady Nadzorczej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych 

8. Zamknięcie Zgromadzenia.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z 

których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
 
 
 
UCHWAŁA NR ……. NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. 

z dnia 29 października  2014 roku  
w sprawie  odwołania członka Rady Nadzorczej  
§ 1  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  , 

działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 19 Statutu spółki Walne Zgromadzenie , postanawia 

odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_______________. 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie odwołania  członka Rady Nadzorczej, 

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale 

zakładowym.  

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.  
 
UCHWAŁA NR ……. NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. 

z dnia 29 października  2014 roku  
w sprawie  odwołania członka Rady Nadzorczej  
§ 1  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  , 

działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 19 Statutu spółki Walne Zgromadzenie , postanawia 

odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_______________. 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie odwołania  członka Rady Nadzorczej, 

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale 

zakładowym.  

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.  
 
 
UCHWAŁA NR …… NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. 
z dnia 29 października  2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
§ 1  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  , 

działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 19 Statutu spółki Walne Zgromadzenie , postanawia 

powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_______________. 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba 

akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.  
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UCHWAŁA NR …….. NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. 

z dnia 29 października  2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
§ 1  

Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki Euro Gold  Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  , 

działając na podstawie art. 385 § 2 Ksh oraz § 19 Statutu spółki Walne Zgromadzenie , postanawia 

powołać na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_______________. 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba 

akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.  
 
 
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR …….. NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. 

z dnia 29 października  2014 roku  
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki  
Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie EURO GOLD S.A. z siedzibą w Bydgoszczy , działając na 

podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 oraz 8 w zw. z art. 393 pkt 6 k.s.h., oraz  § 9 statutu uchwala co 

następuje:  

§1.  
Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych 

akcji własnych Spółki od jednego lub kilkudziesięciu akcjonariuszy Spółki na następujących 

warunkach:  

1. Łączna ilość nabywanych akcji własnych  nie może  przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) 

wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały. 

2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę do  2 000 000 zł (dwa 

miliony złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. 

Nabycie akcji w ramach Programu nie może spowodować obniżenia aktywów netto Spółki poniżej 
wysokości kapitału zakładowego powiększonego o kapitały, których Spółka nie może wypłacać 
zgodnie z ustawą lub statutem.  
3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 3 zł (  trzy złote ), ani 

niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.  

4. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w 

niniejszej Uchwale jest:  

a) ich umorzenie;  

b) ich dalsza odsprzedaż.  

 

§ 2.  
1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji 

własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do doko-
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nywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, 

w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi ak-

cjonariuszami.  

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w 

granicach i na podstawie niniejszej uchwały.  

3. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 30  listopada  2014 r. 

do dnia 30 czerwca 2019 r.  

4. Zarząd może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spółki. 
 
 
 
 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu jawnym  nad uchwałą nr __ NWZA upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji 
własnych Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w 

kapitale zakładowym.  

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.  
 


