
Projekty uchwał 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ZAMET INDUSTRY S.A. zwołanego na dzień 25 listopada 2016 r. 
 
 
- do punktu 2 porządku obrad:  

UCHWAŁA NR 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. 

z dnia 25 listopada 2016 roku 
 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 
1. Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY 

S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana/Panią ……………………………. na 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano 
ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały  … ważnych głosów, „za” uchwałą 
oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło 
…% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta. 
 
 
Uzasadnienie projektu uchwały: 
Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest 
przez kodeks spółek handlowych. 
 
 
- do punktu 4 porządku obrad:  
 

UCHWAŁA NR 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. 

z dnia 25 listopada 2016 roku 
 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej  
 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie 

Trybunalskim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:… 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano 
ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały  … ważnych głosów, „za” uchwałą 
oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło 
…% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta. 
 
 
Uzasadnienie projektu uchwały: 
Uchwała ma charakter proceduralny.  
 
 
  



- do punktu 5 porządku obrad:  

 
UCHWAŁA NR 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. 
z dnia 25 listopada 2016 roku 

 
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 
1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. 

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …       
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano 
ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały  … ważnych głosów, „za” uchwałą 
oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło 
…% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta. 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 
401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego może żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad, Zarząd Spółki uwzględnił wniosek akcjonariusza. 

 

 

UCHWAŁA NR 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. 

z dnia 25 listopada 2016 roku 
 

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 
1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. 

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …       
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano 
ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały  … ważnych głosów, „za” uchwałą 
oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło 
…% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta. 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 
401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego może żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad, Zarząd Spółki uwzględnił wniosek akcjonariusza. 

 

UCHWAŁA NR 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. 

z dnia 25 listopada 2016 roku 
 

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 



1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. 
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …       

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano 
ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały  … ważnych głosów, „za” uchwałą 
oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło 
…% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta. 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 
401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego może żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad, Zarząd Spółki uwzględnił wniosek akcjonariusza. 

 

UCHWAŁA NR 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. 

z dnia 25 listopada 2016 roku 
 

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 
1. Działając na podstawie art. 385 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. 

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią …       
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano 
ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały  … ważnych głosów, „za” uchwałą 
oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło 
…% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta. 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 
401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego może żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad, Zarząd Spółki uwzględnił wniosek akcjonariusza. 

 

- do punktu 6 porządku obrad:  
UCHWAŁA NR 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET INDUSTRY S.A. 
z dnia 25 listopada 2016 roku 

 
w sprawie: zmiany par. 10 ust. 2 Statutu Spółki 

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY 
S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim  postanawia o dokonaniu zmiany § 10 ust. 2 Statutu 
Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 
 
„2. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i w 
przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.” 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 



W jawnym/tajnym głosowaniu uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie … akcji, z których oddano 
ważne głosy i które to stanowiły … % kapitału zakładowego i dawały  … ważnych głosów, „za” uchwałą 
oddano … głosów, co stanowiło …% głosów oddanych, głosów wstrzymujących się było …, co stanowiło 
…% głosów oddanych, głosów przeciwnych było …, co stanowiło … % głosów oddanych.  
Uchwała została/nie została podjęta. 

Uzasadnienie projektu uchwały: 

Punkt wprowadzony do porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 
401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego może żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad, Zarząd Spółki uwzględnił wniosek akcjonariusza. 


