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Warszawa, 13 lipca 2005r. 

 

UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AKCYJNEJ  

CAPITAL PARTNERS 

z dnia 12 lipca 2005r. 

 

 
 
 
Porz�dek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------  
2. Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------  
3. Sporz�dzenie i sprawdzenie listy obecno�ci.-------------------------------------------  
4. Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolno�ci do podejmowania wi���cych uchwał. --------------------------------------  
5. Przyj�cie porz�dku obrad. ----------------------------------------------------------------  
6. Podj�cie uchwały o uchyleniu tajno�ci głosowania w sprawie powołania komisji 

skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------  
7. Powołanie komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------  
8. Podjecie uchwały w sprawie przyj�cia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. ----  
9. Zamkni�cie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -------------------------  

 
 

Uchwała numer 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki CAPITAL PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie 
z dnia 12 lipca 2005 roku  

w przedmiocie przyj�cia porz�dku obrad 
 
„Przyjmuje si� przedstawiony porz�dek obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia.” -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Przewodnicz�cy stwierdził, �e uchwała została podj�ta w głosowaniu jawnym 
jednogło�nie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów bior�cych udział w głosowaniu 
oddano 500.000 głosów za uchwał�, przy braku głosów przeciw, głosów 
wstrzymuj�cych si� i głosów niewa�nych. -------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 12 lipca 2005 roku 

w przedmiocie uchyleniu tajno�ci głosowania w sprawie powołania komisji 
skrutacyjnej. 

 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajno�� głosowania w sprawie powołania 
komisji skrutacyjnej.” ------------------------------------------------------------------------------  
 
Przewodnicz�cy stwierdził, �e uchwała została podj�ta w głosowaniu jawnym 
jednogło�nie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów bior�cych udział w głosowaniu 
oddano 500.000 głosów za uchwał�, przy braku głosów przeciw, głosów 
wstrzymuj�cych si� i głosów niewa�nych. -------------------------------------------------------  
 

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 12 lipca 2005 roku 

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. 
 
„Do Komisji Skrutacyjnej powołuje si� Pani� Małgorzat� Ceremug�.” --------------------  
 
Przewodnicz�cy stwierdził, �e uchwała została podj�ta w głosowaniu jawnym 
jednogło�nie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów bior�cych udział w głosowaniu 
oddano 500.000 głosów za uchwał�, przy braku głosów przeciw, głosów 
wstrzymuj�cych si� i głosów niewa�nych. -------------------------------------------------------  
 

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm� CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzib� w Warszawie 
z dnia 12 lipca 2005 roku 

w sprawie przyj�cia Regulaminu Walnego Zgromadzenia 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Akcyjnej CAPITAL PARTNERS 
przyjmuje tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu stanowi�cym 
Zał�cznik do niniejszej Uchwały. ----------------------------------------------------------------  

Przyj�ty Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej CAPITAL PARTNERS 
wchodzi w �ycie pocz�wszy od nast�pnego Walnego Zgromadzenia.” ---------------------  

 
Przewodnicz�cy stwierdził, �e uchwała została podj�ta w głosowaniu jawnym 
jednogło�nie, tzn. z ogólnej liczby 500.000 głosów bior�cych udział w głosowaniu 
oddano 500.000 głosów za uchwał�, przy braku głosów przeciw, głosów 
wstrzymuj�cych si� i głosów niewa�nych. -------------------------------------------------------  
 

 

Paweł Bala 

Prezes Zarz�du 


