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Uchwała nr 1/12/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 
 
 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast  Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim 
Młynie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast  Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Krupskim Młynie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotr 
Górowski 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------------- 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-------------------------------------------------------------- 
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00 %--------------------------------------------------- 
Łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------- 
Liczba głosów za: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

Uchwała nr 2/12/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 
z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 

 
§ 1 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim 
Młynie, w głosowaniu tajnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------------- 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-------------------------------------------------------------- 
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00 %--------------------------------------------------- 
Łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------- 
Liczba głosów za: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 3/12/2020 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 
z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim 
Młynie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu. 
7. Podjęcie uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej. 

8. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady nadzorczej 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-------------- 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-------------------------------------------------------------- 
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00 %--------------------------------------------------- 
Łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------- 
Liczba głosów za: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Uchwała nr 04/12/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie: zmiany Statutu Spółki 
 
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 9 lit. g) Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim 
Młynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki Gekoplast 

spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie: 

 
1) po §5 Statutu dodaje się nowy paragraf oznaczając go jako §5a w następującym brzmieniu: 
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„§5a 
1. Akcje mogą być umarzane. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia 

przez spółkę (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.  
2. Akcje mogą być umarzane przez obniżenie kapitału zakładowego w tym z czystego zysku. 
3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. 
4. Walne Zgromadzenie Wspólników jest upoważnione do tworzenia w Spółce kapitałów zapasowego 

i rezerwowych.” 
 
2) zmienia się postanowienie §7 ust. 3 Statutu, które przyjmuje nowe następujące brzmienie: 

 
„3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, przy czym udział w Walnym Zgromadzeniu 

można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” 
 
3) w §8 Statutu zmienia się postanowienie: 

a) ust. 1, które przyjmuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez 
Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.” 

b) ust. 9, które przyjmuje nowe następujące brzmienie: 

„9. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.” 
c) ust. 12, które przyjmuje nowe następujące brzmienie: 

„12. Pismo (zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej) zawiadamiające  
o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z odpowiednimi 
materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej 
mailem lub listem poleconym lub kurierem.” 

 
4) zmienia się postanowienie §9 ust. 9 Statutu, które przyjmuje nowe następujące brzmienie: 

„ 9. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu Spółki, określający szczegółowy zakres kompetencji i tryb 
działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu Spółki. Regulamin 
Zarządu Spółki podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.” 

 
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 

§2. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego 
zmiany dokonane niniejszą uchwałą jak również Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-------------- 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-------------------------------------------------------------- 
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00 %--------------------------------------------------- 
Łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------- 
Liczba głosów za: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 05/12/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 
 

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej 
 
Działając na podstawie §7 ust. 9 lit. a) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod 
firmą: Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Odwołać pana Vincenzino Duri ze składu Rady Nadzorczej z dniem 31 grudnia 2021.  

§2. 

       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------------- 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-------------------------------------------------------------- 
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00 %--------------------------------------------------- 
Łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------- 
Liczba głosów za: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Uchwała nr 06/12/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą: Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 

 
Działając na podstawie §7 ust. 9 lit. a) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod 
firmą: Gekoplast spółka akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Powołać pana Maurizio Bravin  w skład Rady Nadzorczej z dniem 31 grudnia 2021.  

§2. 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-------------- 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-------------------------------------------------------------- 
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00 %--------------------------------------------------- 
Łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------- 
Liczba głosów za: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 07/12/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim Młynie z dnia 20 grudnia 2021r. 

 

w sprawie: wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim 

Młynie na podstawie art. 1 pkt 8 w związku z art. 23 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r., o zmianie ustawy 

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Gekoplast Spółka Akcyjna z siedzibą w Krupskim 

Młynie, postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego „Navigator”,  jako podmiotu do prowadzenia 

rejestru akcjonariuszy Spółki Gekoplast. S.A. od dnia 1-03-2022r. 

 

§ 2 

Z dniem 28-02-2022 traci moc uchwała Nr 20/07/2020 z dnia 15-07-2020. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:-------------- 
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.058.710;-------------------------------------------------------------- 
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100,00 %--------------------------------------------------- 
Łączna liczba ważnych głosów: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------- 
Liczba głosów za: 6.058.710;------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


