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PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DROZAPOL-PROFIL S.A. 
ZWOŁANEGO NA 03.11.2017 R. 

 
 

Uchwała nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad 
………………………………………... . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

Uchwała nr 2  
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Komisji 
Skrutacyjnej  
 
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:  

- …………………………….., 

- ……………………………., 

- …………………………….. . 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

Uchwała nr 3 
 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia 
porządku obrad 
 
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz 

wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę ̨ Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia dla Zarządu do podjęcia wszelkich  
koniecznych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych. 

7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
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Uchwała nr 4  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil Spółka Akcyjna w sprawie zniesienia 
dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełdę ̨ Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz upoważnienia dla Zarządu do 
podjęcia koniecznych czynności faktycznych i prawnych. 

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 z późn.zm) (dalej „Ustawa o ofercie”), na wniosek 
akcjonariuszy Spółki Grażyny Rybki i Wojciecha Rybki uchwala się,̨ co następuje:  

§ 1  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść ́ dematerializacje ̨ wszystkich akcji 
Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW") oraz 
dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę ̨
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW"), to jest  3.598.550 (słownie: trzy miliony 
pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii B o wartości nominalnej 5 zł za 
akcję, o łącznej wartości nominalnej 17.992.750 zł oznaczonych przez KDPW kodem ISIN 
PLDRZPL00032  (dalej „Akcje”) poprzez przywrócenie im formy dokumentu.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wycofać ́ Akcje z obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW.  

§ 2  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:  

a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o 
udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), oraz  

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy 
dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW  w tym w do 
podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisja ̨
Nadzoru Finansowego, KDPW, GPW i innymi instytucjami. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w zẏcie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zniesienie dematerializacji Akcji 
wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu Akcji oznaczonych przez KDPW 
kodem ISIN PLDRZPL00032  na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, 
który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki formy 
dokumentu i wycofanie ich z obrotu.  

 
 
 
 


