
 

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 marca 2012 roku:  

Uchwała porządkowa Nr 1 
z dnia 23 marca 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą: ATM S.A. 

z siedzibą w Warszawie 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§1 
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ATM S.A. z siedzibą w 
Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Macieja Klepackiego. 

§2 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 
 
 W głosowaniu: 
− brało udział 20.776.868 akcji, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego Spółki, 
− oddano 20.776.868 waŜnych głosów, w tym za uchwałą oddano 17.476.868 głosów, 
głosów przeciw nie było, 3.300.000 głosów wstrzymało się od głosowania. 
 Uchwała w brzmieniu wyŜej wskazanym została podjęta. 
 
Pełnomocnik Akcjonariusza w osobie Romana Szweda, wobec faktu, iŜ Komisja Nadzoru 
Finansowego nie zatwierdziła jeszcze prospektu emisyjnego spółki pod firmą: ATM Systemy 
Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 
17 kwietnia 2012 roku do godziny 1000. 
  
Przewodniczący poddał powyŜszy wniosek pod głosowanie i w związku z tym została 
przyjęta następująca uchwała: 
 

Uchwała Nr 1 
z dnia 23 marca 2012 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą: ATM S.A. 

z siedzibą w Warszawie 
 

w sprawie przerwy o obradach 
 

§1 
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ATM S.A. z siedzibą w 
Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 17 kwietnia 2012 roku do 
godziny 1000. 

§2 
 Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 
 
W głosowaniu: 



 - brało udział 20.776.868 akcji, co stanowi 57,17% kapitału zakładowego Spółki, 
 - oddano 20.776.868 waŜnych głosów, w tym za uchwałą oddano 20.758.950 głosów, 

głosów przeciw nie było, 17.918 głosów wstrzymało się od głosowania. 
  
Uchwała w brzmieniu wyŜej wskazanym została podjęta. 
 
W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie 
ogłoszenia przerwy w obradach – Przewodniczący zamknął część pierwszą Zgromadzenia. 

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi powyŜej. 

 

 

 


