
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. 

na dzień 06.04.2016 r. 
 

Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  ul. Rzymowskiego 31, 

02-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, działając na podstawie 

art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 06.04.2016 roku, na 

godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym 

porządkiem obrad: 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie 

uchwały w tym przedmiocie. 

2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego 

Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania 

Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 

grudnia 2015 roku. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 

2015 roku.  

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 

2015 roku.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 

oraz zmiany Statutu Spółki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu 

wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu 

wyboru Zarządu oraz okresu jego kadencji. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu 

Spółki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 

18. Wolne wnioski. 



19. Zamknięcie Zgromadzenia.  

 

 

 

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu) 

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed 

datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na 

dzień 21.03.2016 r. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz 

zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia 

w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu 

rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem 

tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji 

u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji 

i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 

zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż 

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie 

o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie 

informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych tj.: 

 

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

2) liczbę akcji, 

3) rodzaj i kod akcji, 

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 

5) wartość nominalną akcji, 

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

8) cel wystawienia zaświadczenia, 

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi powyżej 

zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów 



wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na 

tydzień przed datą walnego zgromadzenia. 

Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 

w dniach 1 kwietnia, 4 kwietnia i 5 kwietnia) w siedzibie spółki na ul. Rzymowskiego 31 

w Warszawie, w godzinach od 9 do 17 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy 

uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

 

(Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika) 

 Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne 

odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych 

podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz 

posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może 

ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym 

z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, na 

prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym, odpowiednim formularzu 

pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej spółki www.5avenueholding.com  

w zakładce Walne Zgromadzenie i przesłanym w formacie PDF na adres e-mail: 

office@5avenueholding.com wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia 

pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami. 

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza 

i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 

elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub 

elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia 

pełnomocnictwa. 

Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik 

powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu 

pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 

 

(Komunikacja elektroniczna) 

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania 

korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowania przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

 

http://www.5avenueholding.com/
mailto:office@5avenueholding.com


(Prawa akcjonariuszy) 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 

dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: 

office@5avenueholding.com. 

 Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na 

piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 

office@5avenueholding.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.  

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał 

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 

 

(Dostęp do dokumentacji) 

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami 

uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego 

Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja 

z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres 

www.5avenueholding.com w zakładce Walne Zgromadzenie. 
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Proponowane zmiany w statucie spółki 

 

1)  

Dotychczasowa treść §4 

 

„Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 jest: 

64.2.  Działalność holdingów finansowych, 

70.1.  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych 

41.1  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 

41.2  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, 

42.1  Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych 

42.2 Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych 

i elektroenergetycznych 

42.9  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

43.1 Rozbiórka i przygotowywanie terenu pod budowę 

43.2  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji 

budowlanych 

43.3  Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych 

43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 

55.1  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

55.2  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

56.1  Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 

56.2 Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozstała 

gastronomiczna działalność usługowa 

56.3 Przygotowywanie i podawanie napojów 

58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z 

wyłączeniem w zakresie oprogramowania 

58.2  Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania 

62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana 

63.1  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność; działalność portali internetowych 

63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, 

64.1  Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 

64.3  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

64.9  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszy emerytalnych 

66.3  Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

68.1   Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

68.2  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

68.3   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie 

70.2   Doradztwo związanie z zarządzaniem 



71.1   Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo 

techniczne 

71.2  Badania i analizy techniczne 

73.1  Reklama 

73.2  Badanie rynku i opinii publicznej 

74.1  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 

82.1  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

82.3   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

82.9  Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

85.4  Szkoły policealne oraz wyższe.” 

 

 

Proponowana zmiana treści §4 

 

„Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 jest: 

64.20.Z  Działalność holdingów finansowych, 

41.10.Z  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 

68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

68.31.Z  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

64.92.Z  Pozostałe formy udzielania kredytów, 

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, 

71.11.Z  Działalność w zakresie architektury, 

77.11.Z  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

63.12.Z  Działalność portali internetowych, 

41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, 

42.11.Z   Roboty związane z budową dróg i autostrad, 

42.21.Z   Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 

42.22.Z   Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

42.91.Z  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 

42.99.Z  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

gdzie indziej niesklasyfikowane, 

43.11.Z   Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

43.12.Z   Przygotowanie terenu pod budowę, 

43.13.Z   Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 

43.21.Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych, 

43.29.Z  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

43.31.Z  Tynkowanie, 

43.32.Z  Zakładanie stolarki budowlanej, 

43.33.Z  Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, 



43.34.Z  Malowanie i szklenie, 

43.39.Z  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,  

43.91.Z  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 

43.99.Z  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

64.19.Z  Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 

64.30.Z  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

64.91.Z  Leasing finansowy,  

45.11.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 

45.19.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli, 

45.20.Z  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

45.31.Z  Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli, 

45.32.Z  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli, 

45.40.Z  Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz 

sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, 

77.12.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli, 

61.10.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, 

61.20.Z  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem 

telekomunikacji satelitarnej, 

62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem, 

62.02.Z  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

62.09.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych, 

63.11.Z  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

i podobna działalność, 

63.99.Z  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

71.12.Z  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, 

71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne, 

73.11.Z  Działalność agencji reklamowych, 

73.20.Z  Badanie rynku i opinii publicznej, 

74.10.Z  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 

74.20.Z  Działalność fotograficzna, 

85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację, 

81.10.Z  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, 

81.21.Z  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

81.29.Z  Pozostałe sprzątanie, 

81.30.Z  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, 

82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 



82.19.Z  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 

82.20.Z  Działalność centrów telefonicznych (call center), 

82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

82.91.Z  Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 

82.99.Z  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 

53.20.Z  Pozostała działalność pocztowa i kurierska, 

55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 

55.20.Z  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

55.90.Z  Pozostałe zakwaterowanie, 

56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 

(katering), 

56.29.Z  Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.” 

 

 

2)  

Dotychczasowa treść §14 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 

okres trzech lat. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona 

przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością 

głosów obecnych na posiedzeniu. 

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych 

samych osób. 

 

 

Proponowana zmiana treści §14 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 

okres pięciu lat. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona 

przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów 

obecnych na posiedzeniu. 

3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych 

samych osób. 

4. Rada Nadzorcza powoływana jest wyłącznie na kadencję wspólną, przy czym mandat 

Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, 

wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków.  

5. Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za konieczne, może postanowić o powołaniu do jej składu 

nowego Członka, pełniącego funkcję zastępczą i warunkową. Zastępczy Członek Rady 

Nadzorczej Spółki zyskuje swoje uprawnienia wyłącznie w okresie niedyspozycji Członka 

Rady, którego zastępuje. Zastępczy Członek Rady powoływany jest na kadencję wspólną 



z Członkami Rady, przy czym jego mandat wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów pozostałych Członków, nawet jeżeli został on powołany w trakcie trwania danej 

kadencji Rady Nadzorczej.” 

 

 

3)  

Dotychczasowa treść §19 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez 

Radę Nadzorczą. 

3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą. 

4. Członków Zarządu powołuje się na okres dwuletniej kadencji. 

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 

6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym 

Radę Nadzorczą. 

7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek 

władz. 

 

 

Proponowana zmiana treści §19 

 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez 

Radę Nadzorczą. 

3. Liczba członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą. 

4. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji. 

5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje, przy czym Statut nie 

ogranicza dopuszczalnej krotności tych kadencji. 

6. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym 

Radę Nadzorczą. 

7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek 

władz. 

 

 

4)  

 

Dotychczasowa treść §1 

 

 

1. Firma Spółki brzmi: „5TH AVENUE HOLDING” Spółka Akcyjna. 



2. Spółka może używać skrótu firmy „5TH AVENUE HOLDING” S.A. oraz wyróżniającego 

ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa. 

3. Założycielem Spółki jest Spółka 5TH AVENUE INVESTMENT CORPORATION LTD 

z siedzibą w Londynie. 

 

 

Proponowana zmiana treści §1 

 

 

1. Firma Spółki brzmi: 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy 5TH AVENUE HOLDING S.A. oraz wyróżniającego ją 

znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa. 

3. Założycielem Spółki jest Spółka 5TH AVENUE INVESTMENT CORPORATION LTD z 

siedzibą w Londynie. 

 

 

 

 


