
 

Strona 1 

 

UCHWAŁA NR 1/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 16 wrze śnia 2014 r. 

w sprawie: wyboru przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper  S.A. postanawia 
wybra ć Pana / Pani ą [] na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 2 

 

UCHWAŁA NR 2/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 16 wrze śnia 2014 r. 

w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postana wia przyj ąć 
porz ądek obrad w nast ępuj ącym brzmieniu: 

1)  Otwarcie obrad i wybór Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia; 

2)  Stwierdzenie prawidłowo ści zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolno ści do podejmowania uchwał; 

3)  Przyj ęcie porz ądku obrad; 

4)  Podj ęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzor czej 
Spółki; 

5)  Podj ęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzor czej 
Spółki oraz ustalenia wysoko ści wynagrodzenia Członka Rady 
Nadzorczej Spółki; 

6)  Podj ęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady 
Nadzorczej Spółki; 

7)  Zamkni ęcie obrad. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 3 

 

UCHWAŁA NR 3/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 16 wrze śnia 2014 r. 

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper  S.A. działaj ąc 
na podstawie art. 12 ust. 3 Statutu postanawia odwo ła ć Pana Kjell 
Olsson ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strona 4 

 

UCHWAŁA NR 4/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 16 wrze śnia 2014 r. 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  oraz ustalenia 
wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper  S.A. działaj ąc 
na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu postanawia powo ła ć Pana Rogera 
Mattsson na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. 

§ 2 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper  S.A. działaj ąc 
na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorcz ej oraz art. 392 
KSH postanawia przyzna ć Panu/Pani [] – członkowi Rady Nadzorczej: 

a)  wynagrodzenie miesi ęczne w wysoko ści [] zł ([] złotych) brutto; 
b)  za zasiadanie w ka żdym z komitetów Rady Nadzorczej 

wynagrodzenie w wysoko ści [] zł. ([] złotych) brutto. 

Wynagrodzenie płatne b ędzie z dołu do 10-go dnia miesi ąca 
nast ępuj ącego po miesi ącu, którego wynagrodzenie dotyczy. 

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilo ści dni pełnienia 
funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania na st ąpiło w trakcie 
trwania miesi ąca kalendarzowego. 

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obci ąża koszty działalno ści 
Spółki. Spółka równie ż ponosi inne koszty zwi ązane z wykonywaniem 
obowi ązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególno ści koszty 
przejazdów i zakwaterowania. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

 

 

 



 

Strona 5 

 

UCHWAŁA NR 5/2014 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 16 wrze śnia 2014 r. 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nad zorczej 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki Arctic Pape r S.A. działaj ąc 
na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorcz ej oraz art. 392 
KSH postanawia zmieni ć dotychczasowe zasady wynagradzania członków 
Rady Nadzorczej i przyzna ć Panu Rolf Olof Grundberg – 
Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej: 

a)  pocz ąwszy od roku obrotowego 2014 - wynagrodzenie roczne  w 
wysoko ści [] zł ([] złotych) brutto; 

b)  za zasiadanie w ka żdym z komitetów Rady Nadzorczej 
wynagrodzenie miesi ęczne w wysoko ści [] zł. ([] złotych) 
brutto. 

Wynagrodzenie (wł ączaj ąc w to zaliczki na poczet rocznego 
wynagrodzenia) płatne b ędzie z dołu do 10-go dnia miesi ąca 
nast ępuj ącego po miesi ącu, którego wynagrodzenie dotyczy. 

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilo ści dni pełnienia 
funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania na st ąpiło w trakcie 
trwania miesi ąca kalendarzowego. 

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obci ąża koszty działalno ści 
Spółki. Spółka równie ż ponosi inne koszty zwi ązane z wykonywaniem 
obowi ązków przez członków Rady Nadzorczej, a w szczególno ści koszty 
przejazdów i zakwaterowania. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

 


