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 „Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2015 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru 

Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Dariusza Piszczatowskiego.” -------------------------------------  

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Dariusz Piszczatowski ogłosił wyniki: -----------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 30.606.174, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 85,64%, -------------------------------------------------------------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów to 30.606.174, ----------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 30.606.174 głosy, -----------------------------------------------------------------  

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------  

- wstrzymało się 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------  

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 30.606.174 głosy, to 

uchwała ta została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Dariusz Piszczatowski oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego niniejszego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ------------------------------------------------------------------  

 
„Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2015 r.  

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MORIZON spółki 

akcyjnej, zaproponowany przez Zarząd w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i obejmujący następujące 

punkty: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. otwarcie Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----------------------------------------------------------  

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia 

uchwał, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

Spółki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. sprawy różne, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. zamknięcie Zgromadzenia.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 30.606.174, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 85,64%, -------------------------------------------------------------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów to 30.606.174, ----------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 30.606.174 głosy, -----------------------------------------------------------------  

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------  

- wstrzymało się 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 30.606.174 głosy, to uchwała ta 

została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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„Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MORIZON S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 września 2015 r.  

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie niniejszym powołuje Macieja Rapkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------  

§ 2. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MORIZON spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH, niniejszym postanawia przyznać Maciejowi 

Rapkiewiczowi wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 

wysokości 2.000 (dwa tysiące złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym odbyło się posiedzenie, na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy. --  

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----------------------------------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 30.606.174, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 85,64%, -------------------------------------------------------------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów to 30.606.174, ----------------------------------------------------------------------  

- za podjęciem uchwały oddano 30.606.174 głosy, -----------------------------------------------------------------  

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------  

- wstrzymało się 0 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 30.606.174 głosy, to uchwała ta 

została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


