
 

PROJEKTY UCHWAŁ  

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

WAKEPARK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 LISTOPADA 2014 r. 

 

 

Ad…) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia: 

Uchwała nr …/… /2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 10 listopada 2014 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia ………………………. -----------------------------------------------------------  

 

Ad…) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

 

Uchwała nr …/… /2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 10 listopada 2014 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna 

przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------   
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1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/6/ZWZ/2014 z dnia 

30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez 

emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących 

akcjonariuszami spółki na dzień 18 lipca 2014 roku (dzień prawa poboru) oraz w 

sprawie zmiany Statutu spółki. ------------------------------------------------------  

6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -  

7. Wolne głosy i wnioski. -----------------------------------------------------------------  

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------  

 

Ad …) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 19/6/ZWZ/2014 z dnia 

30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 

akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących 

akcjonariuszami spółki na dzień 18 lipca 2014 roku (dzień prawa poboru) oraz w 

sprawie zmiany Statutu spółki: 

 

Uchwała nr …/… /2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 10 listopada 2014 roku  

w sprawie uchylenia uchwały nr 19/6/ZWZ/2014  

z dnia 30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  

spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru  

dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 18 lipca 

2014 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki 
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§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 19/6/ZWZ/2014 z 

dnia 30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez 

emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących 

akcjonariuszami spółki na dzień 18 lipca 2014 roku (dzień prawa poboru) oraz w 

sprawie zmiany Statutu spółki.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Ad …) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej 

kadencji: -------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr …/… /2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 10 listopada 2014 roku  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1Kodeksu spółek 

handlowych postanawia powołać ____________________ w skład Rady Nadzorczej 

nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr …/… /2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 
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z dnia 10 listopada 2014 roku  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1Kodeksu spółek 

handlowych postanawia powołać ____________________ w skład Rady Nadzorczej 

nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr …/… /2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 10 listopada 2014 roku  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1Kodeksu spółek 

handlowych postanawia powołać ____________________ w skład Rady Nadzorczej 

nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr …/… /2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 10 listopada 2014 roku  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z 
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siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1Kodeksu spółek 

handlowych postanawia powołać ____________________ w skład Rady Nadzorczej 

nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr …/… /2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka akcyjna  

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 10 listopada 2014 roku  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1Kodeksu spółek 

handlowych postanawia powołać ____________________ w skład Rady Nadzorczej 

nowej kadencji. ---------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


