
PROJEKTY UCHWAŁ 
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  

GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ 
 

Uchwała numer  1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 5 kwietnia 2017 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Pana/Panią ………………………  
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów.  
 

Uchwała numer  2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 5 kwietnia 2017 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Katowicach przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 

1) Otwarcie Zgromadzenia. 
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 
5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 
6) Wolne wnioski. 
7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 
 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów.  
 
 

Uchwała numer  3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 5 kwietnia 2017 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią … .  
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów.  

 
 



Uchwała numer  4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 5 kwietnia 2017 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią … .  
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów.  

 
Uchwała numer  5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 
z dnia 5 kwietnia 2017 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią … .  
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu jawnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów.  

 
 
 

 


