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Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Symbio Polska S.A. z dnia 24 listopada 2014 r. 

 

UCHWAŁA NR 1 

/w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/ 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki postanawia co następuje: ---------------------------------------------------------------------------  

„Wybrać Panią Sylwię Rybicką na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.” -------  

Sylwia Rybicka stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 1.120.336 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści sześć) 

głosami za, co stanowi 78,27% (siedemdziesiąt osiem całych i dwadzieścia siedem setnych 

procenta) kapitału zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie 

oddano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 2 

/w przedmiocie przyjęcia porządku obrad/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: ---------------------------------------------  

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty                        

w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Spółki – www.symbio.pl                           

w dniu 24 listopada 2014 r.: --------------------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------  

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z pełnionej funkcji wszystkich członków Rady 

Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. ---------------  

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. ---------------  

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. ---------------  

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. ---------------  

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. --------------  

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziału Spółki. ----------  

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------  

http://www.symbio.pl/
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.336 głosami za, co stanowi 78,27% kapitału zakładowego, głosów 

przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----------------------------------------------  

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia, na wniosek Akcjonariusza Spółki 

– Small Enterprise Assistance Funds zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia 

od głosowania nad uchwałami postawionymi na opublikowanym porządku obrad za 

numerami od 5) do 10): -------------------------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 3 

/w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałami  

postawionymi na opublikowanym porządku obrad za numerami od 5) do 10)/ 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia odstąpić 

od głosowania nad uchwałami postawionymi na opublikowanym porządku obrad za 

numerami od 5) do 10). -------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.336 głosami za, co stanowi 78,27% kapitału zakładowego, głosów 

przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----------------------------------------------  

Wobec odstąpienia od głosowania nad uchwałami postawionymi na 

opublikowanym porządku obrad za numerami od 5) do 10) Przewodniczący Zgromadzenia 

zaproponował podjęcie następującej uchwały: ----------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 4 

/w sprawie  wyrażenia zgody na otwarcie oddziału Spółki/ 

Działając na podstawie § 7 w zw. z § 20 pkt 7) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na otwarcie 

oddziału Spółki w Lublinie pod następującym adresem: ----------------------------------------------  

SYMBIO POLSKA S.A. ODDZIAŁ W LUBLINIE ------------------------------------------------  

ul. Zawieprzycka 8m --------------------------------------------------------------------------------------  

20-228 Lublin, Polska -------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 1.120.336 głosami za, co stanowi 78,27% kapitału zakładowego, głosów 

przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -----------------------------------------------  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. 


