
Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

Devoran Spółka Akcyjna 

z dnia 2 marca 2015 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna 

postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Pana Przemysława Marczaka. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Po głosowaniu tajnym Pan Jan Jerzy Karaszewski ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 59.786 akcji, co stanowi 6,38% kapitału zakładowego, na które 

przypada 59.786 głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 59.786 ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

Pan Jan Jerzy Karaszewski stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 
jednogłośnie. 
 

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

Devoran Spółka Akcyjna 

z dnia 2 marca 2015 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  

4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.  



6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze 

obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych 

przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 59.786 akcji, co stanowi 6,38% kapitału zakładowego, na które 

przypada 59.786 głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 59.786 ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

Devoran Spółka Akcyjna 

z dnia 2 marca 2015 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 59.786 akcji, co stanowi 6,38% kapitału zakładowego, na które 

przypada 59.786 głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 59.786 ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów, 

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

Devoran Spółka Akcyjna 



z dnia 2 marca 2015 roku 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości 

nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w 

latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

§1 

Działając na podstawie art. 455 §1 oraz art. 457 §1 punkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach 

poprzednich w wysokości 9.095.690,00 zł (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych), postanawia obniżyć kapitał 

zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 9.095.690,00 zł (dziewięć milionów 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 

9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy 

złotych) do kwoty 281.310,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta 

dziesięć złotych), dokonane w drodze obniżenia wartości nominalnej 

wyemitowanych przez Spółkę akcji z 10,00 zł (dziesięć złotych) do kwoty 0,30 zł 

(trzydzieści groszy) przypadającej na jedną akcję.  

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części 

strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, 

nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, 

ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na 

pokrycie kapitału zakładowego.  

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części 

strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, 

postanawia się zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że §8 otrzymuje następujące 

nowe brzmienie:  

 

„Kapitał zakładowy wynosi 281.310,00 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta 

dziesięć złotych) i dzieli się na:  

a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A o wartości 

nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, 

uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,  

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,  

c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 

0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,  

d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,  

e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,30 zł 



(trzydzieści groszy) każda,  

f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o 

wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,  

g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 

0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,  

h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 

0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,  

i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości 

nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda,  

j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości 

nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.”  

 

4. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do 

sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany 

wynikające z postanowień niniejszej Uchwały.  

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że w zakresie zmian w 

Statucie Spółki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS. 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 59.786 akcji, co stanowi 6,38% kapitału zakładowego, na które 

przypada 59.786 głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 59.786 ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów,  

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

 
Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 
Devoran Spółka Akcyjna  
z dnia 2 marca 2015 roku  

w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki 
 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 
statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki 
Devoran Spółka Akcyjna – Pana Michała Tymczyszyn. 
 



§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:  

 w głosowaniu wzięło udział 59.786 akcji, co stanowi 6,38% kapitału zakładowego, na które 

przypada 59.786 głosów,  

 za przyjęciem uchwały oddano 59.786 ważnych głosów, 

 przeciw oddano 0 głosów, 

 wstrzymujących się oddano 0 głosów.  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 


