
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE 

AKCJONARIUSZY ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE 

ZWOŁANE NA 26 MAJA 2010 R. 

UCHWAŁA NUMER 1/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co 

następuje: 

§ 1. 

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje ___________________. 

Za podjęciem uchwały oddano ….............. głosów, głosów przeciw ….............., głosów 

wstrzymujących się ….......... sprzeciwów ….......................... 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

UCHWAŁA NUMER 2/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 



a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2009 

roku do 31.12.2009 roku”; 

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w 

Jeleniej Górze, przy ul. Wiejskiej 29 za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku”; 

c) Podziału czystego zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2009 roku do 

31.12.2009 roku”; 

d) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2009”; 

e) Udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki;  

f) Udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Spółki;  

g) Zmian Statutu Spółki; 

h) Zmian Regulaminu WZA; 

i) Upoważnienia Rady Nadzorczej Elektromont S.A. do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

oraz tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; 

6. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 

Za podjęciem uchwały oddano ….............. głosów, głosów przeciw ….............., głosów 

wstrzymujących się ….......... sprzeciwów ….......................... 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

 

UCHWAŁA NUMER 3/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2009 

roku do 31.12.2009 roku” 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 

1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza „Sprawozdanie Finansowe 

Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 

roku" w treści określonej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu. 

 



Za podjęciem uchwały oddano ….............. głosów, głosów przeciw ….............., głosów 

wstrzymujących się ….......... sprzeciwów ….......................... 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

 

UCHWAŁA NUMER 4/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w 

Jeleniej Górze za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku" 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 

1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z 

działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2009 roku do 

31.12.2009 roku" w treści określonej w załączniku numer 4 do niniejszego protokołu.  

 

Za podjęciem uchwały oddano ….............. głosów, głosów przeciw ….............., głosów 

wstrzymujących się ….......... sprzeciwów ….......................... 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

 

 

 



UCHWAŁA NUMER 5/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. z siedzibą 

w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku. 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 

3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza podział zysku osiągniętego przez 

Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 

roku w wysokości 518 885,21 złotych (słownie: piędset osiemnaście tysięcy osiemset 

osiemdziesiąt pięd złotych i 21/100 groszy) w taki sposób, że kwota 518 885,21 złotych 

(słownie: piędset osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięd złotych i 21/100 groszy) 

przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki. 

 

Za podjęciem uchwały oddano ….............. głosów, głosów przeciw ….............., głosów 

wstrzymujących się ….......... sprzeciwów ….......................... 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

UCHWAŁA NUMER 6/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą 

w Jeleniej Górze w roku 2009" 

 

§1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 

1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2009" w treści określonej w 

załączniku numer 5 do niniejszego protokołu. 

 

Za podjęciem uchwały oddano ….............. głosów, głosów przeciw ….............., głosów 

wstrzymujących się ….......... sprzeciwów ….......................... 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

W tym momencie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne oraz przy 

głosowaniu nad udzieleniem absolutorium wyłączył akcjonariuszy, których głosowanie ma 

dotyczyd. 

UCHWAŁA NUMER 7/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku 2009 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 

3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Prezesowi Zarządu w osobie 

Jarosława Rafała Mazura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009. 

 

Za podjęciem uchwały oddano ….............. głosów, głosów przeciw ….............., głosów 

wstrzymujących się ….......... sprzeciwów ….......................... 

Nad podjęciem powyższej uchwały nie głosował Jarosław Mazur. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 



UCHWAŁA NUMER 8/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku 2009 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 

3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie 

Jacka Mariana Charążki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009. 

 

Za podjęciem uchwały oddano ….............. głosów, głosów przeciw ….............., głosów 

wstrzymujących się ….......... sprzeciwów ….......................... 

Nad podjęciem powyższej uchwały nie głosował Jacek Charążka. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

 

UCHWAŁA NUMER 9/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 kodeksu spółek 

handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki, określonego w treści protokołu z 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, sporządzonego w dniu 30 października 2008 

roku, pod numerem repertorium A 11.440/2008, w ten sposób, że:  



I. w § 5 w punkcie 1 dodaje się ustępy o numerach 16 i 17 o następującej treści: 

„16. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z  

17.  Działalnośd w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z  
 
18.  Działalnośd w zakresie architektury 71.11.Z 
 
19. Działalnośd w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z” 
  

II. zmienia się dotychczasową treśd § 16 ust. 4 punkt c) w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

„c) na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 (jedna 

dwudziesta) kapitału zakładowego.” 

III. w § 16 po punkcie 7 dodaje się punkt o następującym brzmieniu 

8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 

połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwoład nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 

Następne punkty otrzymują odpowiednio rosnące numery. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Za przyjęciem uchwały oddano: …................ głosów, głosów przeciw............wstrzymujących 

się …........................ 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NUMER 10/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany treści Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 

5/30/01/2009 w dniu 30 stycznia 2009 roku, pod numerem repertorium A 818/2009, w ten 

sposób, że:  

I. Zmienia się dotychczasową treśd § 2 ust. 3 w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na 

pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) częśd kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia powinno nastąpid w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia 

wniosku.” 

II. Zmienia się dotychczasową treśd § 3 ust. 2 w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

„2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany w KSH na co najmniej 26 dni 

przed planowanym terminem.” 

III. Zmienia się dotychczasową treśd § 3 ust. 4 w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

„4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 2 

ust. 3 niniejszego Regulaminu, należy wskazad sprawę wnoszoną pod jego obrady wraz z 

projektem uchwał proponowanych do przyjęcia i z istotnymi materiałami, które powinny byd 

przedstawione akcjonariuszom w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie 

ich oceny przed Walnym Zgromadzeniem. Spółka udostępnia te informacje poprzez ich 

umieszczenie na stronie internetowej.” 



IV. Zmienia się dotychczasową treśd § 4 ust. 1 punkt a) w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

„a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego 

Zgromadzenia (dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) akcjonariusze, którzy 

złożą w Spółce co najmniej na tydzieo przed terminem Walnego Zgromadzenia” 

V. Zmienia się dotychczasową treśd § 4 ust. 1 punkt b) w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

„b) właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali zapisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu” 

VI. Wykreśla się z Regulaminu treśd § 4 ust. 1 punkt c) i d) 

VII. Zmienia się dotychczasową treśd § 5 ust. 2 w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

„2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa 

głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa 

w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.” 

VIII. Wykreśla się z Regulaminu treśd § 5 ust 3. 

IX. Kolejny punkt otrzymuje numer 3. 

X. w § 5 po punkcie 3 dodaje się punkt o następującym brzmieniu: 

„4. Akcjonariusze w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu w postaci elektronicznej zawiadamiają Spółkę o udzieleniu takiego 

pełnomocnictwa przez dedykowany Walnemu Zgromadzeniu adres e-mail 

wza@elektromont.pl” 

XI. Zmienia się dotychczasową treśd § 7 ust. 3 w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

mailto:wza@elektromont.pl


„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) 

częśd kapitału zakładowego mogą żądad umieszczenia poszczególnych spraw w porządku 

obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie 

złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane 

jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.” 

XII. Zmienia się dotychczasową treśd § 8 ust. 2 w ten sposób, że nadaje mu się nowe 

następujące brzmienie: 

„2. W oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i listę obecności 

akcjonariuszy Przewodniczący stwierdza prawidłowośd zwołania Walnego Zgromadzenia i 

informuje, jaki kapitał zakładowy jest reprezentowany.” 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Za przyjęciem uchwały oddano: …................ głosów, głosów przeciw............wstrzymujących 

się …........................ 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 

UCHWAŁA NUMER 11/26/05/2010 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze 

z dnia 26 maja 2010 r. 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki oraz tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co 

następuje: 

§ 1. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Elektromont S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki Elektromont S.A. oraz tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy uwzględniające zmiany wprowadzone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Elektromont S.A. 



Za przyjęciem uchwały oddano: …................ głosów, głosów przeciw............wstrzymujących 

się …........................ 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. 

 


