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UCHWAŁY  
powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku 
 

 

Uchwała nr 1/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Agnieszkę Chmielewską. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden milion 

dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona dwustu 

siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i osiemdziesiąt 

pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 

sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec 

czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 2/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje sie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 

7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2010 roku. 

8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2010. 
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9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków 

w roku obrotowym 2010. 

10. Powzięcie uchwały w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem 

akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. 

11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

12. Powzięcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 

13. Zamknięcie obrad. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

 

 

Uchwała nr 3/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: Katarzyna Musiatowicz. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 4/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu 

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2010 (dwa tysiące dziesiąty). 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr 5/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 (dwa tysiące dziesiątym). 

 

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 (dwa tysiące dziesiąty), składające się ze sprawozdania 

finansowego za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku do 31 (trzydziestego pierwszego) 

grudnia 2010 (dwa dwa tysiące dziesiątego) roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zysk 

osiągnięty w roku obrotowym 2010  (dwa tysiące dziesiątym) w kwocie 83.734,07 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset 

trzydzieści cztery złote 07/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 7/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 

 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi DzieŜok z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 

(dwa tysiące dziesiątym). 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 8/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 

 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Musiatowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 

(dwa tysiące dziesiątym). 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr 9/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 

 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Chmielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 

(dwa tysiące dziesiątym). 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.201.927 (jeden 

milion dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) waŜnych głosów z 1.201.927 (jednego miliona dwustu jeden 

tysięcy  dziewięciuset dwudziestu siedmiu) akcji stanowiących 57,34% (pięćdziesiąt siedem i trzydzieści cztery setne 

procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.201.927 (jeden milion dwieście jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia 

siedem)) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego powyŜsza 

uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr 10/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania  

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 

 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Betlej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa 

tysiące dziesiątym). 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr 11/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 

 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tymonowi Kulczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 

(dwa tysiące dziesiątym). 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr 12/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010 

 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić 
absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Riad Bekkar z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 (dwa tysiące 
dziesiątym).   
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§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

Uchwała nr 13/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki  

z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji  

 

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2, 432 § 1, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyŜsza się z kwoty 1.048.093,00 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy 

dziewięćdziesiąt trzy złote) o kwotę nie większą  niŜ 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), to jest do kwoty nie 

większej niŜ 5.048.093,00 zł (pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote). 

2. PodwyŜszenie o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji nie więcej niŜ 8.000.000 (osiem milionów) nowych 

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) kaŜda („Nowe Akcje”), z których: 

a) nie więcej niŜ 7.000.000 (siedem milionów) Nowych Akcji zostanie wyemitowanych w ramach serii D („Akcje serii 

D”), 

b) nie więcej niŜ 1.000.000 (jeden miliony) Nowych Akcji zostanie wyemitowanych w ramach serii E („Akcje serii E”), 

3. Nowe Akcje będą wydawane wyłączenie w zamian za wkłady pienięŜne. 

4. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2011 (dwa tysiące 

jedenastego) roku. 

5. Nowe akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek 

handlowych.  

 

§ 2 

1. Działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia 

Akcjonariuszy Spółki prawa poboru, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie postanawia pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich 

Nowych Akcji. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podzielając 

stanowisko Zarządu Spółki w sprawie niniejszej Uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii 

Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji, o następującej treści:  

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków obrotowych dla spółki Dr Kendy S.A., niezbędnych do finansowania 

zwiększającego potencjału produkcji i sprzedaŜy na nowe rynki zarówno z kraju jak i z zagranicy. Celem emisji jest 

takŜe pozyskanie środków finansowych na planowane i rozpoczęte projekty inwestycyjne Spółki w zakresie 
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usprawnienia i optymalizacji procesów produkcyjnych, z zamiarem dalszego zmniejszania kosztów bezpośrednich 

i podniesienia efektywności produkcji.  

Realizacja wyŜej wymienionych celów wymaga zapewnienia pozyskania dodatkowego dopływu zewnętrznego kapitału.  

Spółka, kierując się optymalną gospodarką finansową, nie upatruje moŜliwości pozyskania kapitału bankowego, który 

będzie generował dla Spółki dodatkowy koszt odsetkowy, dlatego teŜ kierunkowo podjęto jednoznaczną decyzję 

o emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy i wprowadzenie do Spółki nowych 

inwestorów. Przyznanie kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi ma swoje uzasadnienie w tym, Ŝe 

skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga takiego ustalenia ceny emisyjnej, by była ona jak najbardziej 

adekwatna do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. 

Wskazane czynniki sprawiają, Ŝe pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji oraz 

przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o cenie emisyjnej jest ekonomicznie uzasadnione i leŜy 

w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy. 

 

§ 3 

1. Nowe Akcje oraz prawa do Nowych Akcji będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.  

2. W związku z ubieganiem się o wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Nowe Akcje oraz prawa do Nowych Akcji  zostaną zdematerializowane.  

 

§ 4 

W związku z planowaną ofertą prywatną Nowych Akcji oraz wprowadzeniem Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. upowaŜnia się Zarząd Spółki do: 

1. ustalenia cen emisyjnych Akcji serii D, Akcji serii E, 

2. określenia szczegółowych warunków oferty prywatnej Nowych Akcji w szczególności poprzez: 

a. określenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji, 

b. ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji Nowych Akcji, 

c. ustalenia terminów zawarcia umów o objęcia Nowych Akcji, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, 

3. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych, o ile Zarząd uzna to za uzasadnione, 

4. złoŜenia w formie aktu notarialnego, w związku z emisją Nowych Akcji, oświadczenia o wysokości objętego kapitału 

zakładowego w celu dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. 

z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, 

5. powyŜszym upowaŜnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów 

Wartościowych Spółka Akcyjna, której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja praw do Nowych Akcji oraz 

Nowych Akcji. Jednocześnie upowaŜnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie praw do 

Nowych Akcji oraz Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, 

6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaniem oferty prywatnej Nowych Akcji oraz 

wprowadzeniem Nowych Akcji oraz  praw do Nowych Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna, w tym do złoŜenia wszelkich 

wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz umowy o rejestrację 

w depozycie papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w 
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Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

Spółka Akcyjna, jak równieŜ podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich 

dematerializacją oraz złoŜenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji do 

Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

Spółka Akcyjna, 

7. podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych 

do przeprowadzenia oferty prywatnej oraz dopuszczenia Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji do Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna.  

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 14/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą DR KENDY Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 8 

Statutu Spółki w ten sposób, Ŝe otrzymuje on nowe następujące brzmienie: 

1) produkcja pieczywa; produkcja świeŜych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),  

2) produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z),  

3) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z),  

4) produkcja pozostałych artykułów spoŜywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z), 

5) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z), 

6) produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD 11.04.Z), 

7) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z), 

8) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD38.32.Z), 

9) sprzedaŜ hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),  

10) sprzedaŜ hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z), 

11) działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 

46.14.Z), 

12) działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z), 

13) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŜy pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z), 

14) działalność agentów zajmujących się sprzedaŜą towarów roŜnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 

15) sprzedaŜ hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z), 

16) sprzedaŜ hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A), 

17) sprzedaŜ hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B), 

18) sprzedaŜ hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z), 

19) sprzedaŜ hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z), 

20) sprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z), 

21) sprzedaŜ hurtowa elektrycznych artykułów uŜytku domowego (PKD 46.43.Z), 
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22) sprzedaŜ hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z), 

23) sprzedaŜ hurtowa półproduktów (PKD 46.76.Z) 

24) sprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 

25) sprzedaŜ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),  

26) sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą Ŝywność napojów i wyrobów 

tytoniowych (PKD 47.11.Z), 

27) pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),  

28) sprzedaŜ detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z), 

29) sprzedaŜ detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.25.Z), 

30) sprzedaŜ detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z), 

31) sprzedaŜ detaliczna pozostałej Ŝywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z), 

32) sprzedaŜ detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.75.Z), 

33) sprzedaŜ detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), 

34) sprzedaŜ detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.24.Z), 

35) sprzedaŜ detaliczna prowadzona przez domy sprzedaŜy wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z), 

36) pozostała sprzedaŜ detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), 

37) transport lądowy pasaŜerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), 

38) pozostały transport lądowy pasaŜerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), 

39) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 

40) transport morski i przybrzeŜny pasaŜerski (PKD 50.10.Z), 

41) transport morski i przybrzeŜny towarów (PKD 50.20.Z), 

42) transport wodny śródlądowy pasaŜerski (PKD 50.30.Z), 

43) transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z), 

44) działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2), 

45) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 

46) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C), 

47) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C), 

48) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z),  

49) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), 

50) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 

61.20.Z), 

51) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z), 

52) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), 

53) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 

54) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 

55) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), 

56) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), 

57) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (64.99.Z), 

58) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 

(66.19.Z), 

59) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), 

60) kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

61) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (PKD 68.20.Z), 

62) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), 

63) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),  

64) stosunki międzyludzki (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 

65) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 

66) badania i analizy związane z jakością Ŝywności (PKD 71.20.A),  

67) badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), 
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68) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), 

69) reklama (PKD 73.1), 

70) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 

71) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),  

72) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 

73) wynajem i dzierŜawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 

74) wynajem i dzierŜawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), 

75) wynajem i dzierŜawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z), 

76) wynajem i dzierŜawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z), 

77) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), 

78) działalność agencji pracy tymczasowej, (PKD 78.20.Z), 

79) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), 

80) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), 

81) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), 

82) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), 

83) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 

84) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). 

JeŜeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjecie działalności 

w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.” 

 

 

§ 2 

W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa § 1 Uchwały nr 13/2011, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 9 ust. 1 Statutu 

Spółki w ten sposób, Ŝe otrzymuje on nowe następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 5.048.093,00 zł (słownie: pięć milionów czterdzieści osiem 

tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na nie więcej niŜ 10.096.186 (słownie: dziesięć milionów 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: 

pięćdziesiąt groszy) kaŜda, w tym: 

a. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A-

0.000.001 do A-1.200.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda, 

b. 21.186 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

numerach od B-00.001 do B-21.186 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda, 

c. 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C-

000.001 do C-875.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda, 

d. maksymalnie do 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D-

0.000.001 do maksymalnie D-7.000.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda, 

e. maksymalnie do 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-

0.000.001 do maksymalnie E-1.000.000 o wartości nominalnej 50 gr. (słownie: pięćdziesiąt groszy) kaŜda.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 
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pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 

 

Uchwała nr 15/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 10 maja 2011 roku 

w sprawie upowaŜnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 

art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upowaŜnia Radę 

Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu na mocy podjętej 

w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie uchwały.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi wŜycie z dniem powzięcia. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, Ŝe oddano łącznie 1.275.629 (jeden 

milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) waŜnych głosów z 1.275.629 (jednego miliona 

dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu) akcji stanowiących 60,85% (sześćdziesiąt i 

osiemdziesiąt pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 1.275.629 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie 

oddano, wobec czego powyŜsza uchwała została podjęta. 

 


