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[projekty uchwał] 

 
(do punktu 2 porządku obrad) 

UCHWAŁA NR 1 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 

r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią 

______________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………… 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ..………………………… 

Łączna liczba ważnych głosów:   …………………………… 

„za” uchwałą: …...……………... głosów 

„przeciw” uchwale: ……..…………….. głosów 

„wstrzymujących się”: …………………….. głosów 

 

 

                                             PRZEWODNICZĄCY  
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 (do punktu 4 porządku obrad) 

 

UCHWAŁA NR 2 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym 

na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 11/2017, 

opublikowanego w dniu 20 października 2017 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 

 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………… 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ..………………………… 

Łączna liczba ważnych głosów:   …………………………… 

„za” uchwałą: …...……………... głosów 

„przeciw” uchwale: ……..…………….. głosów 

„wstrzymujących się”: …………………….. głosów 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 
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(do punktu 5 porządku obrad) 

 

UCHWAŁA NR 3 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej 

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie: odwołania Prezesa Zarządu Spółki 

 

 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie („Spółka”) odwołuje Pana Michała Przychodę z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………… 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ..………………………… 

Łączna liczba ważnych głosów:   …………………………… 

„za” uchwałą: …...……………... głosów 

„przeciw” uchwale: ……..…………….. głosów 

„wstrzymujących się”: …………………….. głosów 

 

PRZEWODNICZĄCY 

  



 
C:\USERS\MAZURPAW\DESKTOP\UCHWALYNWZ_23112017.DOCX 

(do punktu 6 porządku obrad) 

 

UCHWAŁA NR 4 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

 

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

  

Działając na podstawie art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy spółki z kwoty 

1.000.000 zł do kwoty 2.000.000 zł, tj. o 1.000.000 zł. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 100.000 nowych 

akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł każda. 

3. Wyłącza się prawo poboru akcjonariuszy w całości. 

4. Akcje, o których mowa w pkt 2 powyżej, zostaną zaoferowane Funduszowi Nowych 

Technologii w ramach subskrypcji prywatnej. 

5. Paragraf 7 statutu Spółki otrzymuje następującą treść: 

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się 
na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 
10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz na 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii 
B o wartości nominalnej 10,00 zł każda” 
 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………… 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ..………………………… 

Łączna liczba ważnych głosów:   …………………………… 

„za” uchwałą: …...……………... głosów 

„przeciw” uchwale: ……..…………….. głosów 

„wstrzymujących się”: …………………….. głosów 

 

PRZEWODNICZĄCY 
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UCHWAŁA NR 5 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

LIPOWEJ Spółki Akcyjnej 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

 

w sprawie: przerwy w obradach 

  

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą LIPOWA Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 

dnia……………….. 2017 roku. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………… 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: ..………………………… 

Łączna liczba ważnych głosów:   …………………………… 

„za” uchwałą: …...……………... głosów 

„przeciw” uchwale: ……..…………….. głosów 

„wstrzymujących się”: …………………….. głosów 

 

PRZEWODNICZĄCY 

 

 
 
 


