
Projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Emmerson Realty S.A. 

z siedzibą w Warszawie, zwołane na dzień 9 marca 2016 roku 

 

 

Uchwała nr … 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty spółka akcyjna 

z  …………. 2016 roku 

w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany/a zostaje 

____________________. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr …. 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A. 

z ……………. 2016 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez 

nadzwyczajne walne zgromadzenie 

 

§ 1. 

Uchyla się dla potrzeb niniejszego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania 

dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr …. 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A. 

z ………… 2016 roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1. 

Walne zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:  



 1. ………………………………….. 

 2. ………………………………….. 

3. ………………………………….. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr …. 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A. 

z ………… 2016 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:  

1. Otwarcie obrad nadzwyczajnego 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 głosowania dotyczącego wyboru komisji 

powoływanej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie.  

5. Wybór komisji skrutacyjnej. 

6. Przyjęcie porządku obrad. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie:  

a) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

8. Wolne wnioski.  

9. Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr …. 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emmerson Realty S.A. 

z ………… 2016 roku 

w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki 

 

§ 1. 

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie w związku z rezygnacją Piotra Jakubowskiego z funkcji członka 

rady nadzorczej Spółki, na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Spółki niniejszym powołuje do składu rady 

nadzorczej ……………………………………… 

 

§ 2. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 


