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Uchwały powzi ęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Pap er 

S.A. w dniu 21 grudnia 2015 roku – zał ącznik nr 1 do raportu bie żącego 

16/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku 

 

UCHWAŁA NR 1/2015 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 21 grudnia  2015 r. 

w sprawie: wyboru przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper  S.A. postanawia wybra ć 

Pana Karola Ciszaka  na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia.-------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.---------------------------------- 

 

Jak stwierdził  Karol Ciszak: ----------------------------------------------- 

− Walne Zgromadzenie przyj ęło powy ższ ą uchwał ę w głosowaniu tajnym , w 

sprawie jej przyj ęcia oddano:---------------------------------------- -- 

− ważnych głosów: 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem), w tym:-

--------------------------------------------------- ---------------- 

− „za”: 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem),--- 

− „przeciw”: 0 (zero),------------------------------------------ 

− „wstrzymuj ących si ę”: 0 (zero),------------------------------- 

przy braku sprzeciwów,----------------------------- ------------------- 
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− liczba akcji, z których oddano wa żne głosy wynosi: 40.962.777 

(czterdzie ści milionów dziewi ęćset sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset 

siedemdziesi ąt siedem),----------------------------------------- ------- 

− procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,12% 

(pi ęćdziesi ąt dziewi ęć procent i 12/100),------------------------------ 

− procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakłado wym wynosi: 59,12 % 

(pi ęćdziesi ąt dziewi ęć procent i 12/100).------------------------------ 

 

Niezwłocznie po dokonanym wyborze sporz ądzono, podpisano przez 

Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia i wyło żono podczas Walnego 

Zgromadzenia list ę obecno ści, zawieraj ącą spis uczestników Walnego 

Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które ka żdy z nich przedstawia i 

słu żących im głosów.------------------------------------ ------------------- 

Przewodnicz ący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:------------------------ 

− na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 40.962.777 (czterdzie ści 

milionów dziewi ęćset sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt 

siedem) akcji, na ogóln ą liczb ę wszystkich akcji 69.287.783 

(sze śćdziesi ąt dziewi ęć milionów dwie ście osiemdziesi ąt siedem tysi ęcy 

siedemset osiemdziesi ąt trzy) w kapitale zakładowym Spółki,------------ 

− reprezentowanym 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem) akcjom 

odpowiada 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset sze śćdziesi ąt 

dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem) głosów, na ogóln ą liczb ę 

69.287.783 (sze śćdziesi ąt dziewi ęć milionów dwie ście osiemdziesi ąt 

siedem tysi ęcy siedemset osiemdziesi ąt trzy) akcji, którym odpowiada 

69.287.783 (sze śćdziesi ąt dziewi ęć milionów dwie ście osiemdziesi ąt 
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siedem tysi ęcy siedemset osiemdziesi ąt trzy) głosy, powołuj ąc si ę na:--

--------------------------------------------------- -------------------- 

− informacj ę odpowiadaj ącą odpisowi aktualnemu z Rejestru 

Przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego, pobran ą na podstawie 

art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2013 r. o  Krajowym 

Rejestrze S ądowym, stan na dzie ń 21 grudnia 2015 r. , godz. 

11:42:30,  dotycz ącą Spółki, -------------------------------  

− Wykaz Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwycz ajnym Walnym 

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

zwołanym na 21 grudnia 2015 roku, ----------------- --------  

− List ę obecno ści na Walnym Zgromadzeniu ARCTIC PAPER S.A. POZNA Ń, 21 

GRUDNIA 2015 R., ---------------------------------- --------  

− Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w spo sób przewidziany w 

art. 402 1, art. 402 2 i art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych, ----  

− nie zgłoszono sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Z gromadzenia, ani co 

do wniesienia poszczególnych spraw do porz ądku obrad, ---------  

− Walne Zgromadzenie jest zdolne do podj ęcia uchwał. ------------  

 

Przewodnicz ący Walnego Zgromadzenia doł ączył do protokołu list ę obecno ści z 

podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia, a nast ępnie Walne Zgromadzenie 

przyst ąpiło do głosowania nad nast ępuj ącymi uchwałami:--------------------- 

 

UCHWAŁA NR 2/2015 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 
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w sprawie: odst ąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego Zgrom adzenia 

§ 1 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 

„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści (dalej: „Uchwała” ):-- 

 

§ 1 

Odst ępuje si ę od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzaj ąc czynno ści Komisji w 

zakresie liczenia głosów Przewodnicz ącemu Zgromadzenia.--------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.”--------------------------------------- 

 

Przewodnicz ący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: - -------------- 

− Walne Zgromadzenie przyj ęło powy ższ ą uchwał ę w głosowaniu jawnym , w 

sprawie jej przyj ęcia oddano:---------------------------------------- -- 

− ważnych głosów: 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem) w tym:-- 

− „za”: 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem),--- 

− „przeciw”: 0 (zero),------------------------------------------ 

− „wstrzymuj ących si ę”: 0 (zero),------------------------------- 

przy braku sprzeciwów,----------------------------- -------------------- 

− liczba akcji, z których oddano wa żne głosy wynosi: 40.962.777 

(czterdzie ści milionów dziewi ęćset sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset 

siedemdziesi ąt siedem),----------------------------------------- ------- 

− procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,12 % 

(pi ęćdziesi ąt dziewi ęć procent i 12/100).------------------------------ 

 

UCHWAŁA NR 3/2015 r. 
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Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: zmiany statutu Spółki. 

 

„Działaj ąc na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek ha ndlowych 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Arctic Paper  S.A. z siedzib ą w 

Poznaniu (dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej 

tre ści (dalej: „Uchwała” ):------------------------------------------------ 

 

§ 1 

W Artykule 4 statutu Spółki zmienia si ę ust. 4.1 i nadaje mu si ę 

nast ępuj ące brzmienie:-------------------------------------- -------------- 

„4.1 Przedmiotem działalno ści Spółki jest:-------------------------------- 

1) Produkcja papieru i tektury (PKD 17.12.Z);------ ----------------------- 

2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprz ętu i wyposa żenia (PKD 33.20.Z); 

3) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);- ----------------------- 

4) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);- ----------------------- 

5) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);- ----------------------- 

6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w par ę wodn ą, gor ącą wod ę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);------------ ----------------------- 

7) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.0 0.Z);------------------ 

8) Sprzeda ż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z);------- ------------ 

9) Sprzeda ż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);------------ ------------ 

10) Działalno ść pozostałych agencji transportowych (52.29.C);----- -------- 

11) Działalno ść zwi ązana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 

62.02.Z);------------------------------------------ ----------------------- 

12) Działalno ść zwi ązana z zarz ądzaniem urz ądzeniami informatycznymi (PKD 

62.03.Z);------------------------------------------ ----------------------- 

13) Działalno ść holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);-------------- -------- 

14) Wynajem i zarz ądzanie nieruchomo ściami własnymi lub dzier żawionymi 

(PKD 68.20.Z);------------------------------------- ----------------------- 

15) Działalno ść firm centralnych (head offices) i holdingów, z wył ączeniem 

holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);--------------- ----------------------- 

16) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia dzia łalno ści gospodarczej i 

zarz ądzania (PKD 70.22.Z);------------------------------ ------------------ 

17) Działalno ść w zakresie in żynierii i zwi ązane z ni ą doradztwo 

techniczne (PKD 71.12.Z);-------------------------- ----------------------- 

18) Wynajem i dzier żawa pozostałych maszyn, urz ądze ń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).”------------- 
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§ 2 

Upoważnia si ę Rad ę Nadzorcz ą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego 

statutu Spółki, uwzgl ędniaj ącego zmiany wprowadzone niniejsz ą Uchwał ą.---- 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia, z zastrze żeniem, że skutek 

prawny w postaci zmiany statutu Spółki o której mow a w § 1 niniejszej 

Uchwały, nast ępuje z chwil ą wpisu zmian do rejestru przedsi ębiorców 

Krajowego Rejestru S ądowego.”------------------------------------------- -- 

 

Przewodnicz ący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: --------- ------ 

− Walne Zgromadzenie przyj ęło powy ższ ą uchwał ę w głosowaniu jawnym , w 

sprawie jej przyj ęcia oddano: ---------------------------------  

− ważnych głosów: 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem) w tym:

 -------------------------------------------------- --------  

− „za”: 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem),

--------------------------------------------------- ---  

− „przeciw”: 0 (zero), ---------------------------------  

− „wstrzymuj ących si ę”: 0 (zero), ----------------------  

przy braku sprzeciwów, ---------------------------- ------------  

− liczba akcji, z których oddano wa żne głosy wynosi: 40.962.777 

(czterdzie ści milionów dziewi ęćset sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset 

siedemdziesi ąt siedem), ---------------------------------------  

− procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,12 % 

(pi ęćdziesi ąt dziewi ęć procent i 12/100). ---------------------  

 

UCHWAŁA NR 4/2015 r. 



 

Strona 7 

 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Arctic Paper S.A. 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na now ą wspóln ą kadencj ę 

 

„Działaj ąc na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowy ch 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z  siedzib ą w Poznaniu 

(dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści 

(dalej: „Uchwała” ):------------------------------------------------- ------ 

 

§ 1 

Niniejszym powołuje si ę do Rady Nadzorczej Spółki, na now ą wspóln ą 

kadencj ę, nast ępuj ące osoby:------------------------------------------ ---- 

- Rolf Olof Grundberg,----------------------------- ----------------------- 

- Rune Ingvarsson,--------------------------------- ----------------------- 

- Thomas Onstad,----------------------------------- ----------------------- 

- Mariusz Cezary Grendowicz,----------------------- ----------------------- 

- Dariusz Witkowski,------------------------------- ----------------------- 

- Roger Mattsson.---------------------------------- ----------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.”------------------------------- 

 

 

Przewodnicz ący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: ---------------  

− Walne Zgromadzenie przyj ęło powy ższ ą uchwał ę w głosowaniu tajnym , w 

sprawie jej przyj ęcia oddano: ---------------------------------  

− ważnych głosów: 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem) w tym:

 -------------------------------------------------- --------  
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− „za”: 40.962.777 (czterdzie ści milionów dziewi ęćset 

sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset siedemdziesi ąt siedem),

--------------------------------------------------- ---  

− „przeciw”: 0 (zero), ---------------------------------  

− „wstrzymuj ących si ę”: 0 (zero), ----------------------  

przy braku sprzeciwów, ---------------------------- ------------  

− liczba akcji, z których oddano wa żne głosy wynosi: 40.962.777 

(czterdzie ści milionów dziewi ęćset sze śćdziesi ąt dwa tysi ące siedemset 

siedemdziesi ąt siedem), ---------------------------------------  

− procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 59,12 % 

(pi ęćdziesi ąt dziewi ęć procent i 12/100). ---------------------  

 

 

Poniewa ż nikt spo śród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu 

wobec podj ętych uchwał, Przewodnicz ący Walnego Zgromadzenia zamkn ął jego 

obrady. ------------------------------------------- -----------------  

 
 


