
PROJEKTY UCHWAŁ 
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  

GC INVESTMENT S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ 
 

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

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. 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) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w 2015 roku, badania sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu  
co do pokrycia straty za rok 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie 
uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały          
w sprawie jego zatwierdzenia. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za  rok obrotowy 2015. 
9) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 
10) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A.  

w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 
11) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej                       

GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały  
w sprawie jego zatwierdzenia. 

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium                
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2015. 

14) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 
15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 
16) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia nowych członków Rady Nadzorczej. 
17) Wolne wnioski. 
18) 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 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu                             

z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu          
co do pokrycia straty za rok obrotowy 2015 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdania finansowego za 2015 rok           
oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty w roku obrotowym 2015. 
 
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 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za rok obrotowy 2015 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki             
za rok obrotowy 2015. 
 
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 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 
z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 
art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres 
od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, będące składnikiem raportu rocznego, 
poddane badaniu przez biegłego rewidenta, na które składa się:  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 241.963.871,44 złotych; 
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący 

stratę netto w wysokości 61.452.801,42 złotych; 
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia            

2015 roku, 



5)  rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku 
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości 90.284,97  złotych; 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
 
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  6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie pokrycia straty za 2015 rok 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 
art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia stratę netto w wysokości 61.452.801,42 
złotych, pokryć z zysków uzyskanych w latach przyszłych. 
 
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  7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 
z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie dalszego istnienia Spółki 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 
art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki. 
 
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  8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie 
art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 
za rok obrotowy 2015. 
 
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  9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2015 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe 
grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku 
do dnia 31 grudnia 2015 roku, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez 
biegłego rewidenta, na które składa się: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
2) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 
sumą 263.930.393,86 złotych; 

3) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości 
układowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto 
w wysokości 71.842.756,25 złotych; 

4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.440.175,35 tys. 
złotych; 

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia               
31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 
47.475,67 złotych; 

6) informację dodatkową grupy kapitałowej GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej za rok 
2015, zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
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  10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 z wykonania obowiązków w 2015 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 
Tomaszowi Przeradzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 
obrotowym 2014. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów. 
 

 



Uchwała numer  11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 z wykonania obowiązków w 2015 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 
Rafałowi Goli z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów. 
 

Uchwała numer  12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 z wykonania obowiązków w 2014 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 
Tadeuszowi Biedzkiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 
obrotowym 2015. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów. 
 

Uchwała numer  13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 z wykonania obowiązków w 2015 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 
Krzysztofowi Płachcie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 
2015. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów. 
 

Uchwała numer  14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 z wykonania obowiązków w 2015 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 



Wojciechowi Szocie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 
2015. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów. 
 

Uchwała numer  15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 

 z wykonania obowiązków w 2015 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 
Tadeuszowi Pulter z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 
2015 do dnia 21 grudnia 2015 roku. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów. 
 

Uchwała numer  16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 

 z wykonania obowiązków w 2015 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu 
Dominikowi  Staroniowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2015.  
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów. 
 

Uchwała numer  17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 

 z wykonania obowiązków w 2015 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani 
Magdalenie Jasica-Buk z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2015.  
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ………………………, co stanowi ……% kapitału zakładowego 
Łączna liczba ważnych głosów: ……………………………………….. 
Łącznie w głosowaniu tajnym oddano  ……………… „za”   ……………………..„ przeciw”  ……………………….. 
„wstrzymujących się” oraz zgłoszono ……………………. sprzeciwów. 
 
 



Uchwała numer  18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Przeradzkiego.  
 
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  19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 
z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Pultera.  
 
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  20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Biedzkiego.  
 
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  21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Szoty.  
 
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.  

 



W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, iż Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Płachta, 
złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem odbycia niniejszego 
Zgromadzenia.  

 
 

Uchwała numer  22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana … .  
 
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  23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana … .  
 
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  24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana … .  
 
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  25 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana … .  
 



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  26 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 

z dnia 28 grudnia 2016 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 
Katowicach, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana … .  
 
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  27 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej 
z dnia 28 grudnia 2016 roku 

w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie GC INVESTMENT S.A. w upadłości układowej z siedzibą  
w Katowicach, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych postanawia,  
iż członkom Rady Nadzorczej nie zostaje przyznane wynagrodzenie.   
 
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.  
 


