
 UCHWAŁA NUMER …..  

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia  

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi 

 z dnia 31 stycznia 2018r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 

co następuje: 

§ 1. 

Przewodniczącym Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani 

______________.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy 

UCHWAŁA NUMER …..  

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki  

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC z siedzibą w Łodzi 

z dnia 31 stycznia 2018r. 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą 

w Łodzi odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez 

Przewodniczącego Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

Uzasadnienie do projektu uchwały: Uchwała ma charakter porządkowy 

 

 

UCHWAŁA NUMER ….. 

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Łodzi 

z dnia 31 stycznia 2018r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi 

uchwala, co następuje:  



§ 1. 

Przyjmuje się następujący porządek obrad:  

1. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał,  

3. Podjęcie uchwały o wyborze komisji skrutacyjnej bądź odstąpieniu od wyboru komisji 

skrutacyjnej. 

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 

grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii 

A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 

nazwą NewConnect. 

6. Zamknięcie Zgromadzenia. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NUMER …..  

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia  

Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi  

31 stycznia 2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

„Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji 

zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 01.02.2018 rok 

(dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Łodzi („Spółka”), uchwala, co następuje: 

§ 1 

Dokonuje się zmiany § 1. 4 oraz § 2. 1. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy „Kancelaria Prawna - Inkaso WEC” Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2017 roku w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach 

subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i nadaje się im następujące 

brzmienie: 



§ 1. 4.  Akcje serii A4 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony 

będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. na równi z pozostałymi 

akcjami.  

§ 2. 1. Akcje serii A4 zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom 

posiadającym akcje Spółki w dniu 19.02.2018 roku (dzień prawa poboru). 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


