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Spółka Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego 

„Baltona” S.A. 

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy  

o ofercie - informacje bieżące  

i okresowe 

  

Temat: Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 kwietnia 2017 r. 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z siedzibą 
w Warszawie (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 
12 kwietnia 2017 r. (dalej: NWZA) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano 
ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej 
liczby ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. 
NWZA Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego 
porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu 
do żadnej z uchwał.    
 
Załącznik nr 1 – Uchwały NWZA nr 1– 6 z dnia 12 kwietnia 2017 r.  
  
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.). 
 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Piotr Kazimierski – Prezes Zarządu 

Karolina Szuba - Członek Zarządu 

  



Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 

z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie 

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. z siedzibą w Warszawie, 

postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Magdaleny Bujak-

Warchoł. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu 

tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600  akcji, co stanowi 80,68 % kapitału zakładowego, przy 

łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 9.081.600  głosach oddanych za 

uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się a także 

przy braku sprzeciwów, przy czym nie było głosów oddanych korespondencyjnie.---------  

 

Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 

z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. 

z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), przyjmuje następujący porządek obrad: ------ 

1) Otwarcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------- 

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 

3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności. -------------------------------------------- 

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności 

do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------- 

5) Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------- 

6) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji 

Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------- 

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------------- 

8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------------ 

9) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych 

Spółki. -------------------------------------------------------------------------- 

10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ 

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

 



Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 

% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600  ważnych głosów oddanych, przy 

9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było 

głosów oddanych korespondencyjnie.--------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 

z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 

 

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 

z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej. ---------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 

% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 

9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było 

głosów oddanych korespondencyjnie.--------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 

z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

1. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 

z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 

Piotr Kazimierski i Wojciech Cianciara--------------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 

% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 

9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było 

głosów oddanych korespondencyjnie.--------------------------------------------------------------------  



 

Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 

z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. 

z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Roberta Jędrzejczyka na stanowisko Członka 

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. do końca wspólnej 

trzyletniej kadencji Rady. ----------------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % 

kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 

9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było 

głosów oddanych korespondencyjnie.--------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „BALTONA” S.A. 

z dnia 12 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. 

z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Pawła Deptułę na stanowisko Członka Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. do końca wspólnej trzyletniej 

kadencji Rady. -------------------------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie 

jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 9.081.600 akcji, co stanowi 80,68 % 

kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 9.081.600 ważnych głosów oddanych, przy 

9.081.600 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i 

głosów wstrzymujących się a także przy braku zgłoszonych sprzeciwów, przy czym nie było 

głosów oddanych korespondencyjnie.--------------------------------------------------------------------  

 

 


