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Uchwała porządkowa nr 1/III/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka 

Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej 

 z dnia 09 listopada 2015 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ORZEŁ S.A. w upadłości układowej 

 

„§1 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 pkt 1 Regulaminu 

Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej, 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym. -----------  

 

Pana Jacka Orzeł na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------  

§2 

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

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 

812.273 (osiemset dwanaście dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, których procentowy 

udział w kapitale zakładowym wynosi 10,31 % (dziesięć i trzydzieści jeden setnych 

procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 812.273 (osiemset dwanaście 

dwieście siedemdziesiąt trzy), w tym: -------------------------------------------------------------  

- za przyjęciem uchwały oddano 321.773 (trzysta dwadzieścia jeden siedemset 

siedemdziesiąt trzy) głosy, ------------------------------------------------------------------  

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ------------------------------------------  

- głosów wstrzymujących oddano 490 500 (czterysta dziewięćdziesiąt pięćset) ------  

- głosów nie ważnych nie oddano, -----------------------------------------------------------  

- sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------  

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 1/III/2015 w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta 

większością głosów.------------------------------------------------------------------------ 

Jacek Orzeł przejął od tego momentu kierowanie obradami Walnego 

Zgromadzenia jako jego Przewodniczący.---------------------------------------------- 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 410 §1 zarządził 

sporządzenie listy obecności, którą następnie sprawdził i podpisał oraz wyłożył do 

wglądu na czas obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------  

Następnie Przewodniczący stwierdził, że: ---------------------------------------------------  

– na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 

812.273 (osiemset dwanaście dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje, których 

procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 10,31 % (dziesięć i trzydzieści 

jeden setnych procenta) kapitału zakładowego dających 812.273 (osiemset 
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dwanaście dwieście siedemdziesiąt trzy) głosy, co stanowi 10,31 % (dziesięć i 

trzydzieści jeden setnych procenta) ogółu głosów, -------------------------------------------  

– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki w 

sposób formalny stosownie do treści art. 399  §1 i art. 402 §2 i §3 Kodeksu spółek 

handlowych,------------------------------------------------------------------------------- 

– Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponują 

10,31 % (dziesięć i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, ---------  

– w związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i jest 

zdolne do podjęcia uchwał. ----------------------------------------------------------------------  

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie 

przyjęcia porządku obrad o następującej treści: --------------------------------------------------  

Uchwała nr 2/III/2015 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ORZEŁ Spółka 

Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej 

 z dnia 09 listopada 2015 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 
 

 „§ 1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------  

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------  

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------  

4) Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------  

5) Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z 

§15 ust. 3 Statutu Spółki. --------------------------------------------------------------------  

6) Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------  

7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku 

obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 812.273 

(osiemset dwanaście dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji, których procentowy udział w 

kapitale zakładowym wynosi 10,31 % (dziesięć i trzydzieści jeden setnych procenta), 

łączna liczba ważnych głosów wynosi 812.273 (osiemset dwanaście dwieście 

siedemdziesiąt trzy), w tym: -------------------------------------------------------------------------  

- za przyjęciem uchwały oddano 812.273 (osiemset dwanaście dwieście 

siedemdziesiąt trzy) głosy, ------------------------------------------------------------------  

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, ------------------------------------------  

- głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------  

- głosów nie ważnych nie oddano, -----------------------------------------------------------  

- sprzeciwów nie zgłoszono, ------------------------------------------------------------------  

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 2/III/2015 w sprawie 

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta 

jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Następnie Przewodniczący przypomniał treść §15 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie, z 

którym „w okresie od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez Sąd układu zawartego 

w postepowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu toczącym się przed 

Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, za sygn. IX 

GUp 8/14 do czasu wydania przez Sąd postanowienia o wykonaniu układu lub 

wykupu przez Spółkę obligacji serii C, w zależności do tego co nastąpi wcześniej, do 

powołania jednego członka Zarządu i jego odwołania uprawniony będzie Pan Michał 

Staszewski (PESEL 54110103571) poprzez oświadczenie złożone do protokołu 

Walnego Zgromadzenia a zmiana Statutu w tym zakresie wymaga większości 95% 

głosów akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu” i oddał głos Michałowi 

Staszewskiemu, który złożył oświadczenie następującej treści: --------------------------------  

Zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki, na członka Zarządu powołuję Monikę 

Koszade-Rutkiewicz.------------------------------------------------------------------------------ 

Po przyjęciu oświadczenia Przewodniczący poprosił o zgłaszanie wolnych 

wniosków. 

Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił wniosków. ------------------------------------------------  

 


