
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO 
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY QUBICGAMES S.A. 

 
 
 

UCHWAŁA nr 1 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Panią/Pana ______________________.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 
 

UCHWAŁA nr 2 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu … …. 2018 roku w ramach raportu 
bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki. 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
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UCHWAŁA nr 3  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.  

 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie § 26 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę 
Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, postanawia zatwierdzić 
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 

UCHWAŁA nr 4  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.  

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego 
rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za 
rok 2017. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 

UCHWAŁA nr 5 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.  
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 
§ 29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego 
Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią 
Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, składające się 
z: 

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów  
i pasywów wykazuje sumę 4.819.894,15 zł; 

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący 
zysk netto w kwocie 210.505,44 zł; 

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 
roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 166.339,58 zł;  

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.895.157,83 zł;  

5. dodatkowe informacje i objaśnienia. 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 

UCHWAŁA nr 6  
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie podziału zysku za rok 2017.  

 
§ 1. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz 
§29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk wypracowany w roku obrotowym 
2017 w kwocie netto 210.505,44 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy pięćset pięć złotych czterdzieści 
cztery grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
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UCHWAŁA nr 7 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki  

z wykonywania obowiązków w roku 2017.  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolan – Prezesowi Zarządu Spółki – 
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 31 
grudnia 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 

 
 
 

UCHWAŁA nr 8 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie udzielenia absolutorium Radomirowi Woźniak - Członkowi Zarządu Spółki  

z wykonywania obowiązków w roku 2017.  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Radomirowi Woźniak – Członkowi Zarządu Spółki – 
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 14 
lutego 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
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UCHWAŁA nr 9 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady 
Nadzorczej  Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 6 
kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 

 
UCHWAŁA nr 10 

z dnia 25 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 

Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  
pod numerem KRS 0000598476  

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady 
Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.  

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady 
Nadzorczej  Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 29 
czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
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UCHWAŁA nr 11 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonywania obowiązków w roku 2017.  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wojno – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2017 roku 
do 31 grudnia 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 
 

UCHWAŁA nr 12 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonywania obowiązków w roku 2017.  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej 
Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku 
do 31 grudnia 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
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UCHWAŁA nr 13 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonywania obowiązków w roku 2017.  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozmus  – Członkowi Rady Nadzorczej  Spółki 
– absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 31 
grudnia 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 
 

UCHWAŁA nr 14 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mitan - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonywania obowiązków w roku 2017.  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Mitan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 28 
czerwca 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
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UCHWAŁA nr 15 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 
ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej 
Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku 
do 26 lutego 2017 roku. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 
 

UCHWAŁA nr 16 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie odwołania ………….... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.  

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 Statutu 
Spółki postanawia odwołać Pana/Panią ………………. ze składu Rady Nadzorczej . 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 

UCHWAŁA nr 17 
z dnia 25 czerwca 2018 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. 
Wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców  

pod numerem KRS 0000598476  
w sprawie powołania ………….... do składu Rady Nadzorczej Spółki.  
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 Statutu 
Spółki postanawia powołać Pana/Panią ………………. do składu Rady Nadzorczej. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – [____________] 
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – [________ ]% 
Łączna liczba ważnych głosów – [__________], w tym: 
Głosów „za” – [___________] 
Głosów „przeciw” – [_______] 
Głosów „wstrzymujących się” – [_____] 
 
 


