
 
 

Projekty uchwał NWZ 

UCHWAŁA NR 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki NETIA S.A. w Warszawie 
z dnia 6 października 2009 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana […] na Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.  
 

UCHWAŁA NR 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki NETIA S.A. w Warszawie 
z dnia 6 października 2009 roku 

w sprawie połączenia spółek Netia UMTS Sp. z o.o., Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. ze 
spółką Netia S.A. 

§ 1 

1. Działając na podstawie art. 506 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) 
Walne Zgromadzenie Spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”), niniejszym 
postanawia o połączeniu spółek Netia UMTS Sp. z o.o. („SPV”) oraz Netia Spółka 
Akcyjna UMTS s.k.a. („Netia UMTS”), jako spółkami przejmowanymi, z Netią, jako 
spółką przejmującą. 

2. Połączenie następuje w sposób określony w art. art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH 
art. 516 § 6 KSH oraz art. 517 KSH i nast. KSH, poprzez przeniesienie całego majątku 
SPV oraz Netii UMTS na Netię (łączenie przez przejecie), bez podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Netii („Połączenie”). 

3. Zgodnie z art. 506 § 4 oraz 522 § 5 KSH, wyraŜa się zgodę na Plan Połączenia Netii z 
SPV i Netią UMTS ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112 z dnia 10 
czerwca 2009 roku pod poz. 7712 („Plan Połączenia”), który stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały.  

4. W wyniku Połączenia nie dokonano zmian w statucie Netii. 

§ 2 

UpowaŜnia się Zarząd Netii do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji 
niniejszej Uchwały. 
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§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki NETIA S.A. w Warszawie  
z dnia 6 października 2009 roku 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

Działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek 
Handlowych uchwala się, co następuje: 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić §11 statutu 
Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 
 

„§11 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących zgodnie 
z właściwymi przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub w inny 
sposób przewidziany, w danym czasie i w danych warunkach, właściwymi przepisami prawa.” 
 

§2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić §14 statutu 
Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 
 

„§14 
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. 

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy moŜe uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy, określający zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy. 

3 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upowaŜniony jest do 
określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji 
akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.” 

 

§3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić §16.3 ust e) 
statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: 
 
„e) inwestowanie w lub finansowanie działalności spółek, których podstawowym i faktycznym 

przedmiotem działalności jest działalność inna niŜ telekomunikacyjna;” 
 


