
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BioMaxima 

S.A. z dnia 6 października 2014 r. 

 

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył, o godzinie 11
00

, 

Rafał Jelonek – Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----------------------------------------  

§ 2. Następnie Rafał Jelonek zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 

zgłaszające kandydaturę Henryka Lewczuka, oraz zaproponowała aby uchylić tajność 

głosowania przy tym wyborze. -----------------------------------------------------------------  

Propozycja ta została zaakceptowana jednomyślnie przez wszystkich obecnych 

na zgromadzeniu. ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 3. W głosowaniu akcjonariusze wybrali Henryk Lewczuka na Przewodniczącego 

Zgromadzenia, 1.569.117 głosami „za”, głosów „wstrzymujący się” nie było, przy 

braku głosów „przeciw”.-------------------------------------------------------------------------  

§ 4. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

zrządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zgromadzenie 

zostało zwołane prawidłowo i uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący łącz-

nie 1.569.117 głosów, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał w 

przedmiocie porządku obrad obejmującego następujące sprawy. --------------------------  

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------  

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdol-

ności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. --------------------  

3. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------  

4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. ------------------  

5. Zmiana statutu Spółki w par.28 pkt 3. --------------------------------------------------  

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -------------------------  

§ 5. Przewodniczący Zgromadzenia poddał przedstawiony porządek obrad pod gło-

sowanie. Za jego przyjęciem oddano 1.569.117 głosów „za”, głosów „wstrzymujący 

się” nie było, przy braku głosów „przeciw”. --------------------------------------------------  

§ 6. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przeprowadzanie wy-

boru członków Komisji Skrutacyjnej, jednocześnie wniósł o uchylenie tajności gło-

sowania przy wyborze jej członków. Wniosek ten został przyjęty jednomyślnie, na-

stępnie Akcjonariusze dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach: Anna Mar-

cinkowska i Andrzej Trznadel, 1.569.117 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” 

oraz głosów „wstrzymujący się”.           -------------------------------------------------------  

§ 7. Przewodniczący Zgromadzenia zwrócił się z wnioskiem o zgłaszanie kandyda-

tów na Członków Rady Nadzorczej. Na Członków Rady Nadzorczej zgłoszono na-

stępujące kandydatury: Monikę Krzyżanowską i Zbigniewa Kołaczek. ------------------  

§ 8. Realizując kolejny punkt porządku zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt następującej uchwały: ----------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

BIOMAXIMA S.A. w Lublinie 

z dnia 6 października 2014 roku 
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          Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej 

Monikę Krzyżanowską. ---------------------------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało 

udział 1.569.117 akcji, stanowiących 51,62 % kapitału zakładowego, z których od-

dano łącznie 1.564.117 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.564.117 gło-

sów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -------------------  

§ 9. Realizując kolejny punkt porządku zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt następującej uchwały: ----------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

BIOMAXIMA S.A. w Lublinie 

z dnia 6 października 2014 roku. 

 

          Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej 

Zbigniewa Kołaczek. -----------------------------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało 

udział 1.569.117 akcji, stanowiących 51,62 % kapitału zakładowego, z których od-

dano łącznie 1.564.117 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.564.117 gło-

sów, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -------------------  

§ 10. Realizując kolejny punkt porządku zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod 

głosowanie projekt następującej uchwały: ----------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

BIOMAXIMA S.A. w Lublinie 

z dnia 6 października 2014 roku. 

w sprawie zmiany statutu spółki 

 

§1 

          Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 

28 punkt 3 i nadaje mu nowe brzmienie: ------------------------------------------------------  

„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz 

podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” ---------------  

§2 

          Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu 

Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwałą  nr 3. -----------------------------------------------------------  
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          Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 

1.569.117 akcji, stanowiących 51,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 

łącznie 1.569.117 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.569.117 głosów, 

głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -------------------------  

§ 11. Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący ogłosił zamknięcie Wal-

nego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------  


