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UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.  
z dnia _______________ roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  
 
§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  działając na 
podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _______________.  
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZA 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 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
 
§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym 
przyjmuje porządek obrad  Zgromadzenia zwołanego na dzieo 17 listopada 2014 r. następującym 
brzmieniu:  
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia;  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  

4. Przyjęcie porządku obrad;  

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Viatron SA z wykonania 
przez niego obowiązku w roku obrotowym kooczącym się 31.12.2013 r.  

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ NWZ 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 ___. 
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UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Viatron S.A.  
 
§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym 
odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Viatron S.A następujące osoby: 

1. Marka Perczyoskiego 
2. Romana Trębacza 
3. Piotra Paweli 
4. Piotra Kardacha 
 

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej 
Viatron S.A., 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 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Viatron S.A.  
 
§ 1  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, niniejszym 
powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej Viatron S.A na okres obecnej kadencji: 

1. ___________ 
2. ___________ 
3. ___________ 
4. ___________ 
5. ___________ 

 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 
Viatron S.A., 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 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków  
 
§ 1  
Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia udzielid Panu Igorowi Paweli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa 
Zarządu Spółki o okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r. 
  
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi 
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, 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 ___. 


