
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki pod firmą IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w 

dniu 15.11.2014 roku 
 

 

PROTOKÓŁ  NADZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA 

 

 

 § 1. O godzinie 11:00 Przewodniczący Zgromadzenia Tadeusz Zbigniew 

Kołacz, PESEL 54072303392, zamieszkały: 52-433 Wrocław, ul. Ks. Hieronima 

Feichta nr 14, legitymujący się dowodem osobisty o numerze: AIJ102510,  

o którego to dokumentu ważności, zapewnił wznowił obrady Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia IPO Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu,  

które zostało zwołane zgodnie z wymogami dla spółki publicznej określonymi 

w art. 4021 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie opublikowane  

w dniu 19 września 2014 r. w Elektronicznej Bazie Informacji (EBI), w Elek-

tronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) i na stronie interneto-

wej Spółki oraz oświadczył, że przerwa w Zgromadzeniu nie trwała dłużej niż 

trzydzieści dni, a na podstawie sporządzonej i wyłożonej listy obecności poin-

formował, że w Zgromadzeniu, po zakończeniu przerwy, reprezentowani są 

akcjonariusze posiadający - spośród 18.634.579 (osiemnastu milionów sze-

ściuset trzydziestu czterech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu) ak-

cji wszystkich emisji - 3.095.271  (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, na które przypada 3.095.271  (trzy mi-

liony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) głosów, sta-

nowiących 16,61 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Walne Zgro-

madzenie zdolne jest do podjęcia uchwał.---------------------------------------- 

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia, a po jego przedstawieniu, na wniosek wszystkich reprezentowa-

nych w Zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponował wobec tego, iż w Zgroma-

dzeniu reprezentowane jest tylko 16,61% kapitału zakładowego Spółki,  

w związku z czym uchwały objęte punktami 6), 7)  i 8) porządku obrad nie 
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mogą być ważnie podjęte z powodu braku wymaganego quorum, zmianę po-

legającą na zdjęciu z porządku obrad tychże punktów 6), 7)  i 8), a następnie 

zaproponował głosowanie nad tak zmienionym porządkiem obrad, w następu-

jącym brzmieniu:------------------------------------------------------------------- 

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-------------------- 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,--------- 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,---------------------------- 

4) Przyjęcie porządku obrad,------------------------------------------------------ 

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz upoważnienia Rady 

Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,--------------- 

6) zdjęty,--------------------------------------------------------------------------- 

7) zdjęty,--------------------------------------------------------------------------- 

8) zdjęty,------------------------------------------------------------------------- 

9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,------- 

10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------- 

 

„UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie przyjęcia zmienionego porządku 

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------- 

 

§ 1. Przyjęcie porządku obrad 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna przyjmuje na-

stępujący porządek obrad:--------------------------------------------------- 

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-------------------- 

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,--------- 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-

dzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,---------------------------- 

4) Przyjęcie porządku obrad,------------------------------------------------------ 
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5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz upoważnienia Rady 

Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,--------------- 

6) zdjęty,--------------------------------------------------------------------------- 

7) zdjęty,--------------------------------------------------------------------------- 

8) zdjęty,-------------------------------------------------------------------------- 

9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,------- 

10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------- 

 

§ 2. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.---------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.--------------------------------- 

 

Do punktu 5) porządku obrad:------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści:--- 

„UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 rok, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upo-

ważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu 

Spółki.------------------------------------------------------------------------------ 
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§ 1. Zmiana Statutu Spółki 

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek 

handlowych niniejszym uchwala co następuje.----------------------------------- 

 

Dokonuje się zmiany § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o następującej treści:------- 

 

„1. Firma Spółki brzmi IPO Spółka Akcyjna.---------------------------------- 

2. Spółka może używać skrótu firmy IPO S.A.”----------------------------- 

 

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:------------------------ 

 

„1. Spółka działa pod firmą: Clean Technologies Spółka Akcyjna.---------- 

2. Spółka może używać skrótu Clean Technologies S.A., a także wyróż-

niającego ją znaku graficznego (logo).”---------------------------------- 

 

W § 2 Statutu Spółki zdaniu pierwszemu nadaje się ust. 1 oraz dodaje się 

punkty o następującej treści:------------------------------------------------------ 

 

„PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 

PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycz-

nych,------------------------------------------------------------------------- 

PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kon-

trolnych i nawigacyjnych,--------------------------------------------------- 

PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie in-

dziej niesklasyfikowana,---------------------------------------------------- 

PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elek-

tromedycznego i elektroterapeutycznego,--------------------------------- 

PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów me-

dycznych, włączając dentystyczne,----------------------------------------- 

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,--------------------------------- 
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PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,------------------------------- 

PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,------- 

PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-------- 

PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-------------------- 

PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,--------------------- 

PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,--------------- 

PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,------------------------ 

PKD 38.21.Z  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-- 

PKD 38.22.Z  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecz-

nych,------------------------------------------------------------------------- 

PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,----------- 

PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działal-

ność usługowa związana z gospodarką odpadami,------------------------ 

PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych  

i furgonetek,----------------------------------------------------------------- 

PKD 46.46.Z  Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycz-

nych,------------------------------------------------------------------------- 

PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowa-

dzona w wyspecjalizowanych sklepach,------------------------------------ 

PKD 64.91.Z Leasing finansowy,------------------------------------------- 

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,----------------------- 

PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fun-

dusze emerytalne,---------------------------------------------------------- 

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----- 

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi,------------------------------------------------------------- 

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,----------------- 

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta-

łych nauk przyrodniczych i technicznych,---------------------------------- 

PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych,-------------------------------------------- 
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PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgone-

tek,-------------------------------------------------------------------------- 

PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włą-

czając komputery,---------------------------------------------------------- 

PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz 

dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,---------------------- 

PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produk-

tów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.”--------------- 

 

W § 2 Statutu Spółki dodaje się ust. 2 o następującej treści:------------------- 

„2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązu-

jącego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych 

będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwo-

lenia.”------------------------------------------------------------------------ 

 

Dokonuje się zmiany § 7 Statutu Spółki o następującej treści:------------------ 

„1. Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnej reprezentacji 

Spółki.----------------------------------------------------------------------- 

2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, ko-

nieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność 

nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą 

przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zacią-

gnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 

100.000,00 zł (stu tysięcy złotych).---------------------------------------- 

3. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek 

Zarządu może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez Spółkę.”-- 

 

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:------------------------ 

„Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: samodziel-

nie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie 

lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”------------------ 
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Dodaje się w § 10 ust. 8 Statutu Spółki o następującej treści:------------------ 

„8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady 

Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pod-

jęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, 

który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgro-

madzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowane-

go.”-------------------------------------------------------------------------- 

 

Dokonuje się zmiany § 15 Statutu Spółki o następującej treści:---------------- 

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu 

wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”----- 

 

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:------------------------ 

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”------------------ 

 

Skreśla się § 24 Statutu o następującej treści:----------------------------------- 

„Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”— 

 

§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu 

Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.---------------- 

 

§ 3. Wejście w życie 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek 

prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy 

Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 
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głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.--------------------------------- 

 

Do punktu 9) porządku obrad:------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści:--- 

„UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie odwołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia odwołać Panią Dorotę 

Kołacz ze składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 



 
______________________________________________________________________________ 
 

9 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.--------------------------------- 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie odwołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Dariusza 

Kucharskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”---------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.-------------------------------- 
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Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie odwołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia odwołać Panią Edytę 

Kąkiel ze składu Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta.-------------------------------- 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
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z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie odwołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia odwołać Panią Ewę Ku-

ciewicz ze składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.-------------------------------- 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA NR 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie odwołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 
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Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Grzego-

rza Krzos ze składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-------------------------------- 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie powołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Marcina 

Dudzik do składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------- 



 
______________________________________________________________________________ 
 

13 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.-------------------------------- 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie powołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Pawła 

Drzewieckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta.-------------------------------- 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie powołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia powołać Panią Felicję 

Wójciak do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 
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Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta.-------------------------------- 

 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie powołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Grzego-

rza Wójciak do składu Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 
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siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta.-------------------------------- 

 

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 o następują-

cej treści:--------------------------------------------------------------------------- 

 

„UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

działającej pod firmą IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 15 listopada 2014 roku, w sprawie powołania członka Rady Nadzor-

czej Spółki.------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Mieczy-

sława Wójciak do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.--------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.095.271 (trzy 

miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) ważnych 

głosów z 3.095.271 (trzech milionów dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu 

siedemdziesięciu jeden) akcji stanowiących 16,61% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym:---------------------------------------------------------------------- 

- za Uchwałą: 3.095.271 (trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt jeden) głosów,-------------------------------------------------- 

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------  

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów,------------------------------------------- 

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta.-------------------------------- 
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------- 

 

Na tym protokół niniejszy zakończono.------------------------------------------- 

 

 


