
UCHWAŁY PODJĘTE W PIERWSZEJ CZĘŚCI OBRAD 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  

GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 29 CZERWCA 2012 R. 

 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki GRUPA RECYKL S.A. postanawia wybrać na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Karolinę 

Kacprzak.----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano z 1.049.900 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy 

dziewięćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 

wynosi 76,26 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia sześć setnych procenta),- 

- oddano: łącznie 1.534.900 (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące 

dziewięćset) ważnych głosów, 1.534.900 (jeden milion pięćset trzydzieści cztery 

tysiące dziewięćset) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku 

głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie przerwy w obradach 

§ 1 

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych  

i § 15 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki GRUPA RECYKL S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do 

dnia 11 lipca 2012 roku do godziny 13.50; Walne Zgromadzenie kontynuowane 

będzie w lokalu mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 28.-------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------- 

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia 

stwierdziła, że oddano następujące głosy:----------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano z 1.049.900 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy 

dziewięćset) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki 

wynosi 76,26 % (siedemdziesiąt sześć i dwadzieścia sześć setnych procenta),--- 

- oddano ważnych głosów łącznie 1.534.900 (jeden milion pięćset trzydzieści 

cztery tysiące dziewięćset),---------------------------------------------------------------- 

- oddano głosów „za” 1.484.600 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery 

tysiące sześćset) – co stanowi 96,72 % (dziewięćdziesiąt sześć i siedemdziesiąt 

dwie setne procenta) oddanych głosów,------------------------------------------------- 

- oddano głosów „przeciw” 50.300 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta) – co stanowi 

3,28 % (trzy i dwadzieścia osiem setnych procenta) oddanych głosów,------------ 

- brak było głosów wstrzymujących się,----------------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.--------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała numer 2 

została przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- 

Na tym pierwszą część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończono.-- 

 


