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Uchwała nr 5/2012 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu 

z dnia _ _ 2012 roku 

w sprawie: zmiany statutu Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka” ) niniejszym 
podejmuje uchwałę o następującej treści: 

§ 1 

1) Zmienia się Artykuł 4 w ten sposób, że po punkcie 15) dodaje się punkt 16) oraz punkt 17) 
w następującym brzmieniu: 

"16) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), 

17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).” 

2) Zmienia się Artykuł 16 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki lub w Warszawie.  

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego.” 

3) Zmienia się Artykuł 17 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przezeń 
wskazana, po czym następuje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

2. Głosowanie jest jawne, chyba że któryś z akcjonariuszy zażąda tajnego głosowania lub 
takiego głosowania wymagają postanowienia Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli ustawa 
przewiduje głosowanie imienne, żądanie przeprowadzenia głosowania tajnego jest 
nieskuteczne. 

3. Jeżeli Kodeks spółek handlowych lub statut Spółki nie stanowią inaczej, uchwały Walnego 
Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów 

4. Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Przed dniem 1 stycznia 2014 roku Zarząd może podjąć decyzję o umożliwieniu 
akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej.  
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6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu 
uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu, w tym wymogów i ograniczeń 
niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji 
elektronicznej.” 

§ 2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki, 
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci 
zmian statutu Spółki następuje z chwilą wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

 


