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PROJEKTY UCHWAŁ:  

 

UCHWAŁA NR 1/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: wyboru przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 
 

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 

Wybiera si ę [ ●] na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 2/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad 

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym przyjmuje porz ądek obrad Walnego Zgromadzenia 
Spółki o tre ści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 KSH, który obejmuje: 
 

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 o zaniechaniu wyboru Komisji 
Skrutacyjnej;  

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki za 
rok obrotowy 2015; 

6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2015; 

7) Zapoznanie si ę z tre ści ą opinii i raportem biegłego 
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki  za rok 
obrotowy 2015; 

8) Zapoznanie si ę z tre ści ą sprawozdania Rady Nadzorczej 
Spółki dotycz ącego oceny sprawozdania Zarz ądu z 
działalno ści oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za 
rok obrotowy 2015 oraz opini ą Rady Nadzorczej odno śnie 
uchwał postawionych na porz ądku obrad Walnego 
Zgromadzenia; 

9) Podj ęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarz ądu Spółki z działalno ści za rok obrotowy 2015; 

10) Podj ęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 

11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalno ści Grupy Kapitałowej 
Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Gru py 
Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015;  

12) Zapoznanie si ę z tre ści ą opinii i raportem biegłego 
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015;  

13) Podj ęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2015 r. 
oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działal ności 
Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy  2015; 
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14) Podj ęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki z a 
rok obrotowy 2015; 

15) Podj ęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członk om 
Zarz ądu Spółki z wykonania przez nich obowi ązków w roku 
obrotowym 2015; 

16) Podj ęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członk om 
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowi ązków w 
roku obrotowym 2015; 

17)  Podj ęcie uchwały w sprawie wyra żenia zgody na ustanowienie 
zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomo ści  i praw 
maj ątkowych Spółki; 

18) Podj ęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; 

19) Zamkni ęcie obrad. 
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UCHWAŁA NR 3/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: odst ąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego 
Zgromadzenia 

 

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. 
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UCHWAŁA NR 4/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarz ądu Spółki z działalno ści 
w roku obrotowym 2015 

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie Art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwier dza sprawozdanie 

Zarz ądu Spółki z działalno ści Spółki za rok obrotowy 2015. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  
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UCHWAŁA NR 5/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S półki za rok 
obrotowy 2015. 

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierd za sprawozdanie 

finansowe Spółki obejmuj ące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i 

strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawi enie zmian w 

kapitale własnym, rachunek przepływów pieni ężnych oraz informacj ę 

dodatkow ą za rok obrotowy 2015. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  
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UCHWAŁA NR 6/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalno ści grupy 
kapitałowej 

Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2015 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) K odeksu 

spółek handlowych 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 

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwier dza sprawozdanie 

z działalno ści Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrot owy 

2015. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  
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UCHWAŁA NR 7/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego g rupy kapitałowej 
Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2015. 

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) K odeksu 

spółek handlowych 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 

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwier dza sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za ro k obrotowy 2015. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 8/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrot owy 2015 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spó łki za rok 

obrotowy 2015 r. w kwocie: 4.909.535,65 zł (słownie : cztery miliony 

dziewi ęćset dziewi ęć tysi ęcy pi ęćset trzydzie ści pi ęć złotych 

65/100) przeznaczy ć w cało ści na kapitał rezerwowy Spółki.  

 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  
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UCHWAŁA NR 9/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prez esowi Zarz ądu 

Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert, z wykonania obowi ązków w roku 

obrotowym 2015. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 10/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Zarz ądu 

Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej – Śliwa, z wykonania obowi ązków 

w roku obrotowym 2015. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 11/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Zarz ądu 

Spółki, Panu Jackowi Ło ś, z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 

2015. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 12/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Zarz ądu 

Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 

2015. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 13/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Zarz ądu 

Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowi ązków w roku 

obrotowym 2015. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 14/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prze wodnicz ącemu Rady 

Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wyko nania obowi ązków 

w roku obrotowym 2015. 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 15/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowi ązków w roku 

obrotowym 2015. 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 16/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, Panu Rune Roger Ingvarsson, z wy konania 

obowi ązków w roku obrotowym 2015. 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 17/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania 

obowi ązków w roku obrotowym 2015. 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 18/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z  wykonania 

obowi ązków w roku obrotowym 2015. 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 19/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu 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 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson, z wykonania  obowi ązków w 

roku obrotowym 2015. 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 20/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 26 czerwca 2016 r. 

w sprawie: wyra żenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na 
zbiorze ruchomo ści  i praw maj ątkowych Spółki 

 

Działaj ąc na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handl owych 

oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt k) Statutu 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 

W zwi ązku z rozwa żanym dokonaniem przez Spółk ę refinansowania 

istniej ącego zadłu żenia finansowego Spółki i jej spółek zale żnych 

(" Refinansowanie ") oraz pozyskaniem dodatkowego finansowania 

(ł ącznie z Refinansowaniem " Finansowanie ") m.in. w drodze zawarcia 

przez Spółk ę umowy kredytów lub ustanowienia programu emisji 

obligacji, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym pos tanawia wyrazi ć 

zgod ę na: 

 

a)  ustanowienie przez Spółk ę zastawu rejestrowego lub zastawów 

rejestrowych na zbiorze ruchomo ści i praw maj ątkowych 

stanowi ących przedsi ębiorstwo Spółki lub jego zorganizowan ą 

cz ęść w celu zabezpieczenia wykonania zobowi ązań Spółki lub jej 

spółek zale żnych wobec ich wierzycieli w zwi ązku z 

Finansowaniem; 

 
b)  wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika przewidzia ne w 

odpowiedniej umowie zastawniczej lub umowach zastaw niczych 
dotycz ących powy ższego zastawu rejestrowego lub zastawów 
rejestrowych, w tym na przej ęcie na własno ść lub zbycie 
przedmiotu zastawu lub wydzier żawienie przedsi ębiorstwa Spółki 
lub oddanie przedsi ębiorstwa Spółki w zarz ąd, zgodnie z 
postanowieniami odpowiedniej umowy zastawniczej lub  
odpowiednimi przepisami prawa; oraz 

c)  zawarcie wszelkich umów zmieniaj ących odpowiedni ą umowę 
zastawnicz ą dotycz ącą powy ższego zastawu rejestrowego lub 
zastawów rejestrowych oraz wszelkich porozumie ń zwi ązanych z t ą 
umową lub wymaganych w zwi ązku z t ą umową. 
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§ 2 
Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym potwierdza, że: 
 

a)  podpisanie dokumentów, o których mowa w §1 powy żej oraz; 
 

b)  ustanowienie zabezpiecze ń, o których mowa powy żej oraz; 
 

c)  wykonanie zobowi ązań wynikaj ących z dokumentów, o których mowa 
powyżej  

 
le ży w najlepszym interesie Spółki. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 21/2016 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 2 czerwca 2016 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 

Uchyla si ę ust. 5.5, 5.6, 5.7 i 5.8 w Artykule 5 statutu Spół ki. 

 

 

§ 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 dniem 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. 

 


