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PROTOKÓŁ 
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

AKCJONARIUSZY 
 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Marcin 
Łukasz Ćmiech – Prezes Zarządu Spółki, który stwierdził, że na dzień 

dzisiejszy na godzinę 13:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ADUMA Spółka Akcyjna 

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, a następnie 
zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------- 
 

Pan Marcin Łukasz Ćmiech zaproponował kandydaturę swojej osoby. --- 
 

Pan Marcin Łukasz Ćmiech poddał pod głosowanie następującą 
uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------- 
 

UCHWAŁA Nr 1/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 23 grudnia 2014 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna w 

upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: 
„Spółką”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, uchwala, co następuje: ------------------------------------------- 
 

§ 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać w 
głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana Marcina Łukasza Ćmiecha. ----------------------------- 
 

§ 2. Wejście uchwały w życie 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------- 
 

W głosowaniu tajnym oddano 507.053 głosy „za”, przy braku głosów 
„przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku 
sprzeciwu. -------------------------------------------------------------------------- 

 
Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -------------------------------- 

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 507.053 akcje, 
co stanowi 40,44% kapitału zakładowego, oddając łącznie 507.053 głosy 
ważne. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pan Marcin Łukasz Ćmiech stwierdził, że uchwała została powzięta. ----- 
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Pan Marcin Łukasz Ćmiech przyjął wybór na Przewodniczącego. --------- 

 
Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Marcina Łukasza Ćmiecha, 
notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ----- 

 
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. --------------------- 

 
Po zapoznaniu się z listą obecności i jej podpisaniu Przewodniczący 
stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 

łącznie 507.053 akcje, reprezentujący 40,44% kapitału zakładowego, co 
stanowi 507.053 głosy.  ---------------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało 
prawidłowo, zgodnie z art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, 

poprzez ogłoszenie na stronie Spółki http://www.aduma.pl oraz w 
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i 

władne do podjęcia wiążących uchwał według następującego porządku 
obrad: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------- 

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------- 
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

6) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 
Spółki. ----------------------------------------------------------------------- 

7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 
Do punktu 4 porządku obrad: ------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący zarządził wybór komisji skrutacyjnej. ---------------------- 
 

Pan Marcin Łukasz Ćmiech zaproponował kandydaturę Pana Macieja 
Mielcarka na funkcję Przewodniczącego komisji skrutacyjnej. ------------- 
Pan Maciej Mielcarek zaproponował kandydaturę Pana Zbigniewa 

Karola Wantuły na funkcję Sekretarza komisji skrutacyjnej. -------------- 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ------------ 
 

UCHWAŁA Nr 2/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. w upadłości 
likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 23 grudnia 2014 roku 
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna w 

upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: 
„Spółką”), uchwala, co następuje: ---------------------------------------------- 
 

§ 1. Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia 

powołać, dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję 
skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -------------------- 
Pan Maciej Mielcarek – jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, ------- 

Pan Zbigniew Karol Wantuła – jako Sekretarz komisji skrutacyjnej. ------ 
 

§ 2. Wejście uchwały w życie 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------- 
 

W głosowaniu tajnym oddano 507.053 głosy „za”, przy braku głosów 
„przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku 
sprzeciwu. -------------------------------------------------------------------------- 

 
Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -------------------------------- 

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 507.053 akcje, 
co stanowi 40,44% kapitału zakładowego, oddając łącznie 507.053 głosy 
ważne. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ------------------- 
 

Panowie Maciej Mielcarek i Zbigniew Karol Wantuła przyjęli wybór na 
członków komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------- 

 
Tożsamość Przewodniczącego komisji skrutacyjnej Macieja Mielcarka, 
notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ------- 

 
Tożsamość Sekretarza komisji skrutacyjnej Zbigniewa Karola Wantuły,  

notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego -------- 
 
Do punktu 5 porządku obrad: ------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ------------ 
 

UCHWAŁA Nr 3/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 23 grudnia 2014 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: 

„Spółką”), uchwala, co następuje: ---------------------------------------------- 
 

§ 1. Przyjęcie porządku obrad 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym 
przyjąć następujący porządek obrad: ------------------------------------------ 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------ 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------ 

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -- 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 
Spółki. ------------------------------------------------------------------------------- 

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -- 
 

§ 2. Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------- 
 

W głosowaniu jawnym oddano 507.053 głosy „za”, przy braku głosów 
„przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku 
sprzeciwu. -------------------------------------------------------------------------- 

 
Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -------------------------------- 
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 507.053 akcje, 

co stanowi 40,44% kapitału zakładowego, oddając łącznie 507.053 głosy 
ważne. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ------------------- 
 

Do punktu 6 porządku obrad: ------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący oświadczył, że do Spółki nie wpłynęły żadne 
oświadczenia w trybie § 12 ust. 3 pkt 1-4 Statutu Spółki. ------------------ 
 

Pan Marcin Łukasz Ćmiech zaproponował kandydaturę Pana 
Waldemara Kluski na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i 
przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------- 

 
Przewodniczący oświadczył, że Pan Waldemar Kluska wyraził zgodę na 

kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------ 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ------------ 

 
UCHWAŁA Nr 4/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. w upadłości 
likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu 
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z dnia 23 grudnia 2014 roku 
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: --- 

 
§ 1. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją 

Członka Rady Nadzorczej Spółki postanawia uzupełnić skład Rady 
Nadzorczej Spółki, powołując Pana Waldemara Kluskę na Członka Rady 

Nadzorczej Spółki oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na 
okres wspólnej kadencji. - 
 

§ 2. Wejście uchwały w życie 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------- 
 

W głosowaniu tajnym oddano 507.053 głosy „za”, przy braku głosów 
„przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku 

sprzeciwu. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -------------------------------- 

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 507.053 akcje, 
co stanowi 40,44% kapitału zakładowego, oddając łącznie 507.053 głosy 
ważne. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ------------------- 

 
Pan Marcin Łukasz Ćmiech zaproponował kandydaturę Pana Zbigniewa 
Karola Wantułę na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i 

wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------ 
 

Przewodniczący oświadczył, że Pan Zbigniew Karol Wantuła wyraził 
zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------ 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ------------ 
 

UCHWAŁA Nr 5/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. w upadłości 
likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 23 grudnia 2014 roku 
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: --- 
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§ 1. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją 
Członka Rady Nadzorczej Spółki postanawia uzupełnić skład Rady 
Nadzorczej Spółki, powołując Pana Zbigniewa Karola Wantułę na 

Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji. -------------------------------

--------------------------------------------- 
 

§ 2. Wejście uchwały w życie 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------- 
 

W głosowaniu tajnym oddano 507.053 głosy „za”, przy braku głosów 
„przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku 
sprzeciwu. -------------------------------------------------------------------------- 

 
Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -------------------------------- 
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 507.053 akcje, 

co stanowi 40,44% kapitału zakładowego, oddając łącznie 507.053 głosy 
ważne. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ------------------- 
 

Pan Marcin Łukasz Ćmiech zaproponował kandydaturę Pana Lesława 
Czapskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------- 
 

Przewodniczący oświadczył, że Pan Lesław Czapski wyraził zgodę na 
kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------ 

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: ------------ 
 

UCHWAŁA Nr 6/2014 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADUMA S.A. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 23 grudnia 2014 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ADUMA Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: --- 

 
§ 1. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją 

Członka Rady Nadzorczej Spółki postanawia uzupełnić skład Rady 
Nadzorczej Spółki, powołując Pana Lesława Czapskiego na Członka 

Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji. ------------------------ 
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§ 2. Wejście uchwały w życie 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------- 

 
W głosowaniu tajnym oddano 507.053 głosy „za”, przy braku głosów 
„przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku 

sprzeciwu. -------------------------------------------------------------------------- 
 

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -------------------------------- 
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 507.053 akcje, 
co stanowi 40,44% kapitału zakładowego, oddając łącznie 507.053 głosy 

ważne. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. ------------------- 
 
 

Do punktu 7 porządku obrad: ------------------------------------------------- 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął 

Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. --------------------- 
 


