
 

 

Formularz 

do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  

zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 r. 

uzupełnienie porządku obrad w dniu 9 czerwca 2022 r.  

zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza w dniu 24 czerwca 2022 r. 

 

 

 

Dane Akcjonariusza: 

 

 

 

Imię i nazwisko/Firma 

 

 

Adres zamieszkania/Siedziba 

 

 

PESEL / KRS 

 

 

Ilość akcji 

 

 

Dane Pełnomocnika: 

 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 



PESEL 

 

 

nr dowodu tożsamości 

 

Ja, niżej podpisany, … uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

Spółki ALDA 

S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: „Spółka”) zwołanym na dzień 27 czerwca 

2022 r., na podstawie niniejszego formularza wydaję instrukcję do oddania głosu przez 

pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na podstawie ogłoszonego 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

……………………………………… 

(podpis akcjonariusza) 

 

 

INSTRUKCJA 

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

ALDA S.A. 

zwołanym na dzień 27 czerwca 2022 roku 

 

OBJAŚNIENIA: 

 

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w 

odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca 

wykropkowane należy przekreślić. 

 

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o 

szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu 

przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez 

akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do 

odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. 

 

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z 

posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce 

liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od 

głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik 

uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych 

przez Akcjonariusza. 

 

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do 

odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich 



akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym 

Zgromadzeniu. 

 

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza 

mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika 

w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu 

postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 

 

 

  

  



Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich  

w dniu 27 czerwca 2022 roku 

uzupełnienie porządku obrad w dniu 9 czerwca 2022 r.  

zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza w dniu 24 czerwca 2022 r. 

 

 

 

 

Ad. 2 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 1/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w 

Ząbkowicach Śląskich wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana 

[…]. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Ad. 4 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 2/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 



z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przyjmuje 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej; 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021; 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2021; 

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2021; 

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku 

netto Spółki za rok obrotowy 2021; 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych 

oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych; 

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Ad. 5 porządku obrad: 

UCHWAŁA NR 3/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich postanawia 

w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana […] / 

odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć 

liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

 

Ad. 7 porządku obrad: 

Uchwała nr 4/06/2022 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

 w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich po rozpatrzeniu zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 za okres od dnia 1 

stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

 

Ad. 8 porządku obrad: 

Uchwała nr 5/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

 za rok obrotowy 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne 



Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich po rozpatrzeniu zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. 

do dnia 31 grudnia 2021 r., na które składa się:  

− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

− bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 4 033 754,83 zł, 

− rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 

grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 91 862,01 zł, 

− zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku 

do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 

4 015 558,57 zł, 

− rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 

31 grudnia 2021 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 91 434,31 zł, 

− dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Ad. 9 porządku obrad: 

Uchwała nr 6/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 

 

§ 1 



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA S.A. 

z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia 

zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2021 w wysokości 91 862,01 zł 

przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Ad. 10 porządku obrad: 

Uchwała nr 7/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Panu Łukaszowi 

Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 

obrotowym 2021 za okres od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 



Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 8/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Panu Wojciechowi 

Maziarz absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 

2021 za okres od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 



Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Ad. 11 porządku obrad: 

Uchwała nr 9/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Pani Danucie Fryc 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 



 

Uchwała nr 10/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Pani Jadwidze Lach 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 11/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 



Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Pani Teresie Maziarz 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

 

Uchwała nr 12/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Pani Monice 

Świderskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 



Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 13/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Pani Elżbiecie 

Urbańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 28.06.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 14/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Pani Natalii Górskiej 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 15/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 



w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Pani Monice Górskiej 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 16/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Panu Jakubowi 

Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 

roku obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku. 

 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 17/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Panu Romanowi 

Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym 2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 18/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich udziela Panu Piotrowi Krupie 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2021 w okresie od 28.06.2021 roku do 31.12.2021 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.  

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  



_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Ad. 12 porządku obrad: 

Uchwała nr 19/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, działając 

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z dniem dzisiejszym 

Pana/Panią […] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 20/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, działając 

na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje z dniem dzisiejszym 

Pana/Panią […] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres pięcioletniej kadencji. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Ad. 13 porządku obrad: 

Uchwała nr 21/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie zmiany nazwy Spółki i zmiany §1 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, działając 

na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1.Zmienia się firmę Spółki z „ALDA” Spółka Akcyjna na „Universe” Spółka Akcyjna. 

2.W związku z powyższym dokonuje się:  

a) zmiany §1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące 

brzmienie o treści: 

- „Firma Spółki brzmi „Universe” Spółka Akcyjna.”  

b) zmiany §1 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące 

brzmienie o treści: 

„Spółka może używać skróconej firmy „Universe” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 



graficznego.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu przez sąd rejestrowy. 

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Uchwała nr 22/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany §1 ust. 3 oraz 

  §21 ust. 4 Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, działając 

na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

1. Zmienia się siedzibę Spółki z Ząbkowic Śląskich na Kraków. 

2. W związku z powyższym dokonuje się: 

a) zmiany §1 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące 

brzmienie o treści:  

- „Siedzibą Spółki jest Kraków.” 

b) zmiany §21 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące 

brzmienie o treści: 

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.” 

 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu przez sąd rejestrowy. 

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

Ad. 14 porządku obrad: 

 

Uchwała nr 23/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 

§ 1  

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich niniejszym przyjmuje tekst 

jednolity Statutu Spółki o następującej treści: 

 

„TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI 

„UNIVERSE” SPÓŁKA AKCYJNA 

 

§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi „Universe” Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać skróconej firmy „Universe” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego. 

3. Siedzibą Spółki jest Kraków. 

4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 

granicami. 



5.  Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz 

inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

§ 2. 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

działającą pod firmą „ALDA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. Założycielem spółki są: 

a) Marek Fryc, 

b) Karol Maziarz, 

c) MIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

d) WDM Capital Spółka Akcyjna. 

 

§ 3. 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. 

 

§ 4. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD: 22); 

2) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z włączeniem maszyn i urządzeń 

(PKD: 25); 

3) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD: 27); 

4) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 28); 

5) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD: 33); 

6) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i 

unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD: 38); 

7) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD: 46); 

8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 

samochodowymi (PKD: 47); 

9) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD: 49); 

10) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 

oraz działalność powiązana (PKD: 62); 

11) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD: 68); 

12) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 

(PKD: 70); 

13) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD: 78); 

14) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała 

działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD: 

82); 

15) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD:26); 

16) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD:35.1); 

17) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD:72); 

18) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD:74); 

19) Pozaszkolne formy edukacji (PKD:85.5); 

20) Działalność wspomagająca edukację (PKD:85.60); 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych 

powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką 

działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli 

uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób 



reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

 

§ 5. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 229 360 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy 

trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2 293 600 (dwa miliony dwieście 

dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10, zł (dziesięć 

groszy) każda, w tym: 

a) 563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450, 

b) 436 550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, o numerach B 000 001 do B 436 550, 

c) 123 600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

o numerach od C 000 001 do C 123 600, 

d) 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o 

numerach od D 000 001 do D 170 000, 

e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 000 

001 do E 300 000, 

f) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 

000 001 do F 700 000. 

2. (skreślony) 

§ 6. 

1.  Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 

2.  Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, 

zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 

3.  W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki 

przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby 

akcji już posiadanych. Jednakże w interesie Spółki Walne Zgromadzenie może 

pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. 

4.  Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub 

akcji na okaziciela. 

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami 

niepieniężnymi. 

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 

§ 6a. 

1.  Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku, do 

podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 70 000 zł (siedemdziesiąt 

tysięcy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu 

upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału 

zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po 

rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może 

wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady 

niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub 

przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 

Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do 

podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. Zarząd 

upoważniony jest również do określenia ceny emisyjnej akcji wyemitowanych na 

podstawie tego upoważnienia. 

2.  Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust.1, zastępuje uchwałę Walnego 

Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności 

wymaga formy aktu notarialnego. 



3.  Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo 

pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo 

poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach 

udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

 

§ 7. 

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym 

przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować 

obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. 

 

§ 8. 

1.  Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, 

w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga 

uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2.  Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki 

umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia 

przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie 

umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

 

§ 9. 

Zastawnik lub użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której 

ustanowiono zastaw lub użytkowanie. 

§ 10. 

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. 

 

§ 11. 

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych 

oraz postanowieniami Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością 

głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów 

oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

§ 12. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach 

sądowych i pozasądowych. 

2.  Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami 

prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady 

Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

§ 13 

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. 

2.  Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie 

Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki 

na spółkę akcyjną. 

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 

4.  Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę 

Nadzorczą Regulaminu. 

5.  Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy 

nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. 

6.  Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 5, choćby jeden z 

pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest 

uprzednia uchwała Zarządu. 



7.  Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa 

się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i 

adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru 

lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych 

członków Rady Nadzorczej. 

§ 14. 

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest 

jednoosobowo Członek Zarządu. 

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki 

upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie. 

§ 15. 

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i 

odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 

2.  Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę 

przewodniczącego. 

3.  W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 

Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie 

Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać 

(dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję 

do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w 

miejsce dokooptowanego. 

 

§ 16. 

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania 

czynności. 

§ 17. 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

2.  Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Zwołuje posiedzenie 

w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady 

Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, 

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany 

porządek obrad. 

3.  Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

trzy razy w roku obrotowym. 

§ 18. 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na 

posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie 

zostali zaproszeni. 

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku 

obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała 

jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu 

uchwały. 

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, 

dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a 

w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu lub zawieszania członka 

Zarządu w czynnościach. 



§ 19. 

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w 

głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. 

§ 20. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować 

swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie 

spółek handlowych lub Statucie należy: 

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników oceny, o której mowa w lit. a) i b), 

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i 

Wiceprezesów, 

e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 

f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

g) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki, 

h) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki, 

i) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę 

udziałów lub akcji w innych spółkach, gdy działania takie wykraczają poza 

normalną działalność gospodarczą Spółki, 

j) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub 

udziału w takiej nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie, 

k) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu, 

l) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie 

innych zmian o charakterze redakcyjnym, 

m) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami 

niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. 

 

§ 21. 

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu 

sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. 

3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w 

Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby 

uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych 

zgromadzeń, uznają to za wskazane. 

4.  Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie. 

 

§ 22. 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji 

z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia 

kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i 

rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów. 

2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim 

akcji Spółki, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia 

niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum. 



§ 23. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, 

b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty, 

c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków, 

d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem 

pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, 

e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, 

f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa 

Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego, 

g) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

h) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

i) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, 

j) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami 

niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. 

 

§ 24. 

Kapitały i fundusze Spółki stanowią: 

a) kapitał zakładowy, 

b) kapitał zapasowy, 

c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 25. 

1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 

8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej 

kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również inne środki w 

przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, 

jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału 

zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wskazanej w sprawozdaniu 

finansowym Spółki. 

§ 26. 

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu 

kończy się 31.12.2011 r. 

§ 27. 

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z 

rejestru. 

2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem w „w likwidacji”. 

3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza. 

4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy 

proporcjonalnie do liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.” 

 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji 

zmian Statutu przez sąd rejestrowy. 

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 
Ad. 15 porządku obrad: 

 
Uchwała nr 24/06/2022 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

z dnia 27 czerwca 2022 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych 

  

§ 1 

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich 

niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, 

na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia 

umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.  

 

§ 2 

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 

380.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji.  

2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie 

nie większa niż 3.850.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne 

Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 10,00 zł 

(słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną akcję. 



4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą 

pochodzić ze środków własnych Spółki. 

5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) 

miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili 

wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. 

6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy 

inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert 

sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest 

do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu 

akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji. 

 

§ 3 

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia. 

2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do 

art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 Statutu Spółki. W tym celu, po 

zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie 

Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji 

własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 

 

§ 4 

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów 

nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się 

konieczne dla realizacji tego upoważnienia. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Głosowanie: 

Za ______  Przeciw ______   Wstrzymuję się   ______ 

  

 

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić 

sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

 

 

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie 

podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

  

_____________________ 

podpis Akcjonariusza 

 

 

 

/---/ 


