
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

AKCJONARIUSZY 

ECOTECH POLSKA S.A. 

ZWOŁANE NA 20 KWIETNIA 2015 R. 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2015 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

w sprawie  wyboru Przewodniczącego 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. wybiera ….. 

…………. …………. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ......................... w głosowaniu 

tajnym, przy czym ważne głosy oddano z ............................ akcji imiennych serii A, co 

stanowi .................% kapitału zakładowego; przy czym akcje nie są uprzywilejowane co do 

głosu, tj. oddano   ........................... ważnych głosów, w tym .................... głosów „za”, 

............... głosów „przeciw” i ............... głosów „wstrzymujących się”.   

Do Uchwały ......... zgłoszono sprzeciwów.  

 

UCHWAŁA NR 2/2015 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 20 kwietnia 2015 r.,                     

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. przyjmuje 

zaproponowany przez Zarząd porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 



3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego  

Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wszystkich czynności faktycznych i 

prawnych dokonanych przez Zarząd w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na 

mocy uchwały Nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, objętej protokołem notarialnym 

sporządzonym przez Krzysztofa Dybalskiego notariusza w Warszawie, w dniu 30 czerwca 

2014 roku, za Rep.A Nr 5343/2014.  

9. Wolne wnioski.  

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ...................... w głosowaniu 

jawnym, przy czym ważne głosy oddano z ................... akcji imiennych serii A, co stanowi 

............% kapitału zakładowego; przy czym akcje nie są uprzywilejowane co do głosu, tj. 

oddano   ............... ważnych głosów, w tym ................. głosów „za”, ....... głosów „przeciw” i 

.......... głosów „wstrzymujących się”.  

Do Uchwały ..........zgłoszono sprzeciwów.  

 

 

UCHWAŁA NR 3/2015 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 20 kwietnia 2015 r.,                    

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. uchyla dla 

potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania 

Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.  



 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ...................... w głosowaniu 

jawnym, przy czym ważne głosy oddano z ................... akcji imiennych serii A, co stanowi 

............% kapitału zakładowego; przy czym akcje nie są uprzywilejowane co do głosu, tj. 

oddano   ............... ważnych głosów, w tym ................. głosów „za”, ....... głosów „przeciw” i 

.......... głosów „wstrzymujących się”.  

Do Uchwały ..........zgłoszono sprzeciwów.  

 

 

UCHWAŁA NR 4/2015 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 20 kwietnia 2015 r.,                      

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. wybiera 

następujące osoby do Komisji Skrutacyjnej:  

1/ ................................  

2/ ………. ………. .  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ...................... w głosowaniu 

jawnym, przy czym ważne głosy oddano z ................... akcji imiennych serii A, co stanowi 

............% kapitału zakładowego; przy czym akcje nie są uprzywilejowane co do głosu, tj. 

oddano   ............... ważnych głosów, w tym ................. głosów „za”, ....... głosów „przeciw” i 

.......... głosów „wstrzymujących się”.  

Do Uchwały ..........zgłoszono sprzeciwów.   

 

 

 

 



 

 

 

UCHWAŁA NR 5/2015  

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia  20 kwietnia 2015 r., 

 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia 

kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 

 
§1 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A.  

zmienia statut Spółki, w ten sposób, że po §4  statutu Spółki dodaje się nowy paragraf 

oznaczony jako: „§4 a” w następującym brzmieniu: 

 
 

„§4a 

1.Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności związanych                                

z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 1 złoty (słownie: jeden złoty)  

i nie wyższą niż 1.000.000 złotych (słownie: jeden milion złotych) w drodze emisji nie mniej 

niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej „Akcje Serii C”) oraz jest 

uprawniony do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego 

kapitału zakładowego, to jest oświadczenia  o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego 

w Statucie Spółki.                                                                                                                                                   

2.Objęcie nowych akcji będzie następowało w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej 

przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcje prywatne). 

3.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do 

wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone 

na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

 
4.Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą 
być obejmowane za wkłady niepieniężne. 
 
5.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego, o którym mowa w ust.1 powyżej, nie narusza uprawnienia Walnego 

Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez 

Zarząd z tego upoważnienia oraz do dalszego upoważnienia Zarządu, w tym okresie, do 

podwyższania kapitału zakładowego, poza granicę określoną w ust.1 powyżej.” 

 



§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ...................... w głosowaniu 

jawnym, przy czym ważne głosy oddano z ................... akcji imiennych serii A, co stanowi 

............% kapitału zakładowego; przy czym akcje nie są uprzywilejowane co do głosu, tj. 

oddano   ............... ważnych głosów, w tym ................. głosów „za”, ....... głosów „przeciw” i 

.......... głosów „wstrzymujących się”.  

Do Uchwały ..........zgłoszono sprzeciwów.  

  

 

UCHWAŁA NR 6/2015 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ECOTECH POLSKA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2015 r.,                     

w sprawie potwierdzenia wszystkich  czynności faktycznych i prawnych dokonanych 

przez Zarząd w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na mocy uchwały Nr 

15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku, objętej protokołem notarialnym sporządzonym 

przez Krzysztofa Dybalskiego, notariusza w Warszawie, w dniu 30 czerwca 2014 roku, 

za Rep.A Nr 5343/2014. 

 
§1 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECOTECH POLSKA S.A. potwierdzia 

niniejszym wszystkie czynności faktyczne i prawne dokonane przez Zarząd w związku z 

podwyższeniem kapitału zakładowego na mocy uchwały Nr 15/2014 z dnia 30 czerwca 2014 

roku, objętej protokołem notarialnym sporządzonym przez Krzysztofa Dybalskiego notariusza 

w Warszawie,  w dniu 30 czerwca 2014 roku, za Rep. A Nr 5343/2014. 

 
§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta ...................... w głosowaniu 

jawnym, przy czym ważne głosy oddano z ................... akcji imiennych serii A, co stanowi 

............% kapitału zakładowego; przy czym akcje nie są uprzywilejowane co do głosu, tj. 



oddano   ............... ważnych głosów, w tym ................. głosów „za”, ....... głosów „przeciw” i 

.......... głosów „wstrzymujących się”.  

Do Uchwały ..........zgłoszono sprzeciwów.  

  

 


