
PROJEKTY UCHWAŁ  

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „CFI HOLDING” S.A.  

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 LUTEGO 2021 ROKU 

 

(Projekt) 

Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 

lutego 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§ 1 

[Wybór przewodniczącego Zgromadzenia] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia 

wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią _________________ . 

 

§ 2 

[Postanowienia końcowe] 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż: 

 liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________],  

 liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______],  

 za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, 

 przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów, 

 liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].  

 

Uzasadnienie: Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który 

przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu. 

(Projekt) 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie: 

wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 



§ 1 

[Wybór komisji skrutacyjnej] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „CFI HOLDING” S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej 

dzisiejszego Zgromadzenia: [...], [...],  

 

§ 2 

[Postanowienia końcowe] 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: 

 liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], 

 liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], 

 za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, 

 przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów, 

 liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].  

 

Uzasadnienie: Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego 

przebiegu WZA.  

 

(Projekt) 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 

lutego 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1. 

[Przyjęcie porządku obrad] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia 

przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie 

raportu bieżącego nr................................ w dniu __________ 2021 roku oraz na stronie internetowej 

Spółki ww.cfiholding.pl:  

1. Otwarcie obrad.  

2. Wybór Przewodniczącego.  

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.  



4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.  

5. Wybór komisji skrutacyjnej.  

6. Przyjęcie porządku obrad.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku  w sprawie: 

scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do 

podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również w 

sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 

8. Zamknięcie Zgromadzenia.  

 

§ 2 

[Postanowienia końcowe] 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.  

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: 

 liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], 

 liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], 

 za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, 

 przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów, 

 liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].  

 

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 

404 ust. 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały 

kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.  

 

(Projekt) 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 

lutego 2021 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI 

HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku  w sprawie: scalenia 



(połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności 

związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, jak również zmiany § 6 Statutu Spółki. 

 

§ 1. 

[Uchylenie uchwały] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia 

uchylić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2019 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki 

oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej 

uchwały. 

§ 2 

[Zmiana Statutu Spółki] 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „CFI Holding” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 

w związku z § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić treść § 6 Statutu Spółki poprzez nadanie jego 

dotychczasowemu brzmieniu, nowe następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 852.771.219 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa miliony, 

siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy, dwieście dziewiętnaście złotych) i dzieli się na: 

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych 

na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000; 

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych 

na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000; 

c) 2.752.200 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do C2752200. d) 60.000.800 (słownie: 

sześćdziesiąt milionów osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 

D0000001 do D60000800 

e) 2.634.409.900 (dwa miliardy sześćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy 

dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F oznaczonych numerami od F0000001 do F 

2634409900. 

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy).  

3. Akcje serii A wydane zostały w zamian za udziały w Intakus-Bart Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością we Wrocławiu w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami Działu III 

Kodeksu Spółek Handlowych i pokryte zostały majątkiem przekształconej spółki. 

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji na okaziciela lub imiennych 

wydawanych za wkłady pieniężne lub aporty.”. 

 



§ 3 

[Postanowienia końcowe] 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: 

 liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_________], 

 liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym, 

 łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_______], 

 za przyjęciem uchwały oddano [_________] głosów, 

 przeciw podjęciu uchwały oddano [_________] głosów, 

 liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_________].  

 

Uzasadnienie: Podjęcie niniejszej uchwały wynika po pierwsze, ze zmiany okoliczności 

uzasadniających podjęcie uchwały nr 20 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „CFI Holding” S.A. w 

dniu 30 czerwca 2019 roku, w tym zmiany regulaminu GPW, a po drugie ma na celu przywrócenie 

zgodności określonej wartości nominalnej jednej akcji spółki w rejestrze przedsiębiorców, a przez to i 

liczby akcji spółki poszczególnych serii, ze stanem istniejącym faktycznie w obrocie gospodarczym tj. 

wartością nominalną akcji spółki oraz łączną liczbą akcji Spółki poszczególnych serii.  


