
Uchwała nr 1 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 26 lutego 2015 roku 

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia Panią Weronikę Lidię Juszczyk. ----------------------------------------------  

§ 2 

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

 

          Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 

akcji stanowiących 42,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 44 832 947 ważne 

głosy, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 za uchwałą zostały oddane 44 832 947 głosy, ------------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 
Uchwała nr 2 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 26 lutego 2015 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez  

nadzwyczajne walne zgromadzenie 

 

§ 1. 

„Uchyla się dla potrzeb niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowań 

dotyczących powołania komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 44 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  



 za uchwałą zostało oddanych 44 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała nr 3 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 26 lutego 2015 roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

§ 1. 

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:----------------- 

- Weronika Lidia Juszczyk, 

- Marcin Krzysztof Piotrowski. 

§ 2. 

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

 

          Przewodnicząca nadzwyczajnego walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu 

jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % 

kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 44 832 947 ważnych głosów, przy czym: -----  

 za uchwałą zostało oddanych 44 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 
Uchwała nr 4 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 26 lutego 2015 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

„§ 1 

Walne zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:----------------------------- 

1. Otwarcie obrad walnego zgromadzenia------------------------------------------------------------- 

2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.------------------------------------------------ 



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji 

powoływanych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie. ---------------------------------------  

5. Wybór komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------  

6. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------  

a) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,---------------------------------------------------- 

b) zmiany § 11 ust. 1 oraz § 13 statutu spółki oraz udzielenia radzie nadzorczej 

upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki.----------------------------- 

8. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 44 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 44 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 
Uchwała nr 5 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 26 lutego 2015 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

  

§ 1. 

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie w związku z rezygnacją Pana Sławomira Cal-Całko z 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, na podstawie § 15 ust. 1, 2 oraz 5 Statutu Spółki 

niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Hankiewicz. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 



          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 44 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 44 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 6 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 26 lutego 2015 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia  

tekstu jednolitego statutu Spółki 

 

§ 1. 

„Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:------------------------------------------------------------ 

1. § 11 ust. 1 o treści:--------------------------------------------------------------------------------- 

„1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.”---- 

otrzymuje brzmienie:--------------------------------------------------------------------------------------- 

„1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.”---- 

2. § 13 o treści:----------------------------------------------------------------------------------------

- 

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony 

jest jeden Członek Zarządu – w przypadku Zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków 

Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu 

wieloosobowego.”- 

otrzymuje brzmienie:--------------------------------------------------------------------------------------- 

„Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony 

jest jeden Członek Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego, lub w przypadku Zarządu 

wieloosobowego:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub--------------------------------------------------- 

b) dwóch Członków Zarządu łącznie lub----------------------------------------------------------------- 



c) jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”----------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu 

Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. ------------------------------- 

§ 3. 

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

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 42 432 947 akcji stanowiących 42,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 44 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 44 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

 


