
PROJEKTY UCHWAŁ 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

BPX S.A. W DNIU 30 MARCA 2016 R. 

 

 

Uchwała Nr 01/03/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

 

1. Działając na podstawie art. 409 KSH oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wybrać na 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

…………………………………………….….. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

 

Uchwała Nr 02/03/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia przyjąć porządek 

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki opublikowany na 

stronie internetowej Spółki http://www.bpxglobal.pl w dniu 04.03.2016 r. w następującym 

brzmieniu: 

 



1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Pani/Pana …………. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Pani/Pana …………. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa BPX Czech Republic 

s.r.o.  

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

 

Uchwała Nr 03/03/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 30.03.2016 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

Pani/Pana …………… 

 

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 14 lit. a) i § 

11 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala 

co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

niniejszym odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana …………… 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 



- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

Uchwała Nr 04/03/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 30.03.2016 r. w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej 

Pani/Pana …………. 

 

 

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 14 lit. a) i § 

11 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala 

co następuje: 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

niniejszym powołuje na  Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana …………… 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

Uchwała Nr 05/03/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki 

 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX Spółki Akcyjnej z siedzibą we 

Wrocławiu niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu BPX Spółka Akcyjna:  

 

§1 

Dotychczasowa treść § 14 ust. 6 Statutu BPX Spółka Akcyjna otrzymuje następujące 

brzmienie: 

„Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: 

- Prezes Zarządu - w przypadku Zarządu jednoosobowego, 



- Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo 

członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem - w przypadku Zarządu 

wieloosobowego.” 

§ 2 

Ustala się tekst jednolity Statutu BPX Spółka Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga 

zarejestrowania przez właściwy Sąd. 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 

Uchwała Nr 06/03/2016 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 30.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa 

BPX Czech Republic s.r.o. 

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. uchwala co następuje: 

 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A. postanawia wyrazić zgodę na 

zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa BPX Czech Republic s.r.o., spółki zarejestrowanej w 

Republice Czeskiej pod numerem C 236064. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ……………….. ważnych głosów 

z …………………. akcji stanowiących ……… % kapitału zakładowego Spółki, w tym: 

- za uchwałą: ………………… głosów, 

- przeciw uchwale: ………...… głosów, 

- wstrzymujących się: ……….. głosów.   

 

 
Załącznik: 

- tekst jednolity Statutu BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu 


