
UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12.05.2010R. 

 

 

UCHWAŁA NR 1/2010 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ATM SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ ATM SA JAK RÓWNIEś SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM SA ZA ROK 2009 

 

1. Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy ATM S.A. rozpatrzyło i zatwierdza : 

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ATM SA za 2009r. 

2. sprawozdanie finansowe Spółki za 2009 rok, charakteryzujące się sumą bilansową __ tys. złotych oraz 

zyskiem netto __ tys. złotych. 

3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM SA za 2009 roku, charakteryzujące się 

sumą bilansową __ tys. złotych oraz zyskiem netto __ tys. złotych. 

Uzasadnienie: na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek handlowych rozpatrzenie i zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

 

UCHWAŁA NR 2/2010 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ATM SPÓŁKA AKCYJNA 

 SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2010 

 

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy ATM S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za 2009 rok w wysokości ….. zł na kapitał 

rezerwowy Spółki. 

Uzasadnienie: Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy powinno być podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za ubiegły rok 

obrotowy.  

 

UCHWAŁY NR 3-5/2010 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ATM SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA 

ROK 2009 

 

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy ATM S.A. udziela …………. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ………..  

Uzasadnienie: Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z 

wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 



 

 

UCHWAŁA NR 6-11/2010 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ATM SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ 

ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2009 

 

Stosownie do zapisów art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy ATM S.A. udziela …………….., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres 

………..  

Uzasadnienie: Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z 

wykonywania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 12/2010 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ATM SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE OBNIśENIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO 

 

Stosownie do zapisów art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy ATM S.A. postanawia obniŜyć kapitał zapasowy Spółki o kwoty: 654 676,00 zł z tytułu zmiany 

rozliczeń róŜnic kursowych od umów leasingowych za 2007 r. oraz 1 098 265,62 zł tytułem wyceny opcji 

przyznanych zgodnie z programem motywacyjnym za 2008 r.  

Uzasadnienie: Pierwsza z wymienionych kwot powstała na nierozliczonym wyniku lat ubiegłych (za rok 2007) w 

związku ze zmianą podejścia w 2008 r. do ujęcia róŜnic kursowych od zobowiązań leasingowych. Druga kwota 

powstała na nierozliczonym wyniku lat ubiegłych (za rok 2008) w związku z wprowadzeniem od 2009 r. wyceny 

programu motywacyjnego odnoszonej w koszt poszczególnych okresów obrachunkowych z jednoczesnym 

zwiększaniem o te kwoty kapitału zapasowego. Dla roku 2008 wymieniona kwota zwiększyła kapitał zapasowy i 

nierozliczony wynik lat ubiegłych. Nierozliczony wynik lat ubiegłych powinien zostać przeniesiony na kapitał 

zapasowy Spółki, co zgodnie z art. 396 § 5 k.s.h. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

UCHWAŁA NR 13/2010 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ATM SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI 

 

Stosownie do zapisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy ATM S.A. uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki: 

- dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1: 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: 

1) Reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z), 



2) Produkcja maszyn biurowych (PKD 30.01.Z), 

3) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z), 

4) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i 

sterowniczej (PKD 31.20.B), 

5) Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej 

(PKD 31.62.A), 

6) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej 

nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B), 

7) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A), 

8) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii 

elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (PKD 45.21.C), 

9) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii 

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (PKD 45.21.D), 

10) Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A), 

11) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizujących (PKD 45.31B), 

12) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D), 

13) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 45.34.Z), 

14) Telefonia stacjonarna i telegrafia (PKD 64.20.A), 

15) Telefonia ruchoma (PKD 64.20.B), 

16) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C), 

17) Radiokomunikacja (PKD 64.20.D), 

18) Radiodyfuzja (PKD 64.20.E), 

19) Telewizja kablowa (PKD 64.20.F), 

20) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G), 

21) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z), 

22) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z), 

23) Zarządzanie rynkiem finansowym (PKD 67.11.Z), 

24) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z), 

25) Zagospodarowanie i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11Z), 

26) Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z), 

27) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z), 

28) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z), 

29) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z), 

30) WypoŜyczanie artykułów uŜytku osobistego i domowego (PKD 71.40.Z), 

31) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z), 

32) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z), 

33) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z), 

34) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), 

35) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z), 

36) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z), 

37) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G), 

38) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10.H), 

39) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A), 

40) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.84.A), 

41) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B), 

42) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A), 

43) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z), 

44) Reklama (PKD 74.40.Z), 

45) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z), 



46) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33.Z), 

47) Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.72.Z), 

48) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 22.15.Z), 

49) Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD 22.25.Z), 

50) Produkcja nie zapisanych nośników informacji (PKD  24.65.Z), 

51) SprzedaŜ hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64.Z), 

52) Pozostała sprzedaŜ hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A), 

53) Pozostała sprzedaŜ hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B), 

54) SprzedaŜ detaliczna mebli, wyposaŜenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 

52.48.A), 

55) Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21.Z). 

 

- zastępuje się § 5 ust. 1 w brzmieniu: 

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest: 

1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z); 

2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 

(PKD 61.20.Z); 

3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z); 

4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z); 

5) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);  

6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);  

7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 

8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych (PKD 62.09.Z); 

9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 

63.11.Z); 

10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŜenia (PKD 33.20.Z); 

11) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);  

12) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z); 

13) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z); 

14) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 

15) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); 

16) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);  

17) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);  

18) SprzedaŜ hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z); 

19) SprzedaŜ hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z); 

20) SprzedaŜ detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z); 

21) SprzedaŜ detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.42.Z); 

22) Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 

23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 

74.90.Z); 

24) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

25) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z); 

26) Działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z); 

27) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);  

28) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierŜawionymi (PKD 68.20.Z);  

29) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 

30) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);  



31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 

72.19.Z);  

32) Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 

73.12.C); 

33) Pośrednictwo w sprzedaŜy czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); 

34) DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim (PKD 77.40.Z); 

35) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z);  

36) Wynajem i dzierŜawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);  

37) Wynajem i dzierŜawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);  

38) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);  

39) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);  

40) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); 

 

- skreśla się § 6 ust. 4 o treści: 

4. W celu wydania akcjonariuszowi nie dopuszczonych do obrotu publicznego akcji, Spółka złoŜy je do 

depozytu w wybranym przez siebie domu maklerskim, banku prowadzącym działalność maklerką lub w banku 

prowadzącym rachunki papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie akcjonariuszowi, przez ten bank lub 

dom maklerski – imiennego zaświadczenia depozytowego. Akcje złoŜone do depozytu, o którym mowa wyŜej, 

pozostaną w nim do czasu ich dopuszczenia do obrotu publicznego. Po dopuszczeniu akcji do obrotu 

publicznego, do dopuszczonych akcji stosuje się przepisy ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami 

wartościowymi. 

 

- skreśla się § 6 ust. 5 o treści: 

5. Spółka moŜe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. 

 

- skreśla się § 6a o treści: 

1.Zarząd Spółki jest upowaŜniony, w okresie do dnia 22 listopada 2009 roku, do podwyŜszenia kapitału 

zakładowego o kwotę nie większą niŜ 18.394.128 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące 

sto dwadzieścia osiem) złotych (kapitał docelowy). Zarząd moŜe wykonywać przyznane mu upowaŜnienie 

poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyŜszeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady 

Nadzorczej, wyraŜonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. 

Zarząd Spółki moŜe wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pienięŜne, jak i w zamian za wkłady 

niepienięŜne. Zarząd Spółki nie moŜe wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi 

osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upowaŜnienie nie 

obejmuje uprawnienia do podwyŜszenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 

2.Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyŜszeniu 

kapitału zakładowego i dla swej waŜności wymaga formy aktu notarialnego. 

3.Zarząd Spółki moŜe, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji 

Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyŜszenia kapitału zakładowego 

dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upowaŜnienia do podwyŜszenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyraŜona w formie 

uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, przy braku głosów 

przeciwnych uchwale. 

 

- dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1: 



1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.  W skład 

Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. 

 

- zastępuje się § 10 ust. 1 w brzmieniu: 

1. Zarząd Spółki składa się od 2 do 7 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład 

Zarządu wchodzą Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Przynajmniej jeden z członków 

Zarządu Spółki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

 

- po § 11 Statutu dodaje się § 11a w następującym brzmieniu: 

Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprezesów. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos 

Prezesa Zarządu. W przypadku konfliktu interesów, Członek Zarządu, którego ten konflikt dotyczy, wstrzymuje 

się od głosu. 

 

 

- dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 1: 

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. 

 

- zastępuje się § 13 ust. 1 w brzmieniu: 

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. 

 

- dotychczasowe brzmienie § 16: 

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału 

zakładowego mogą Ŝądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliŜszego Walnego 

Zgromadzenia. 

3. JeŜeli Ŝądanie takie zostanie złoŜone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie 

ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej  

w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio 

wyraŜonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów 

Walnego Zgromadzenia. 

 

- zastępuje się § 16 w brzmieniu: 

1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne 

Zgromadzenie moŜe zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy. 

3. Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętym uchwałą przez 

Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

- dodaje się § 19 a w następującym brzmieniu: 



Akcjonariusz moŜe uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 

pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

wymaga udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w 

postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika. Formularz zawierający 

wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.atm.com.pl oraz w 

siedzibie Spółki. Ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika jak równieŜ z 

udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej leŜy po stronie akcjonariusza. 

  

- dotychczasowe brzmienie § 24: 

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji 

informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

spółek handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. 

 

- zastępuje się § 24 w brzmieniu: 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek 

handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. 

 

Na zasadzie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upowaŜnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu 

jednolitego Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą 

 

Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z potrzebą aktualizacji postanowień Statutu Spółki. 

Przedmiotowa uchwała ma na celu wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:  

i. nadanie nowego brzmienia § 5 ust. 1; 

ii. wykreślenie§ 6 ust. 4;  

iii. wykreślenie § 6 ust. 5;  

iv. wykreślenie § 6a;  

v. nadanie nowego brzmienia § 10 ust. 1;  

vi. dodanie § 11a;  

vii. nadanie nowego brzmienia § 13 ust. 1;  

viii. nadanie nowego brzmienia § 16;  

ix. dodanie § 19a;  

x. nadanie nowego brzmienia § 24; 

 

Uwagi do (i): Uzasadnieniem nadania nowego brzmienia § 5 ust. 1 jest konieczność dostosowania przedmiotu 

działalności Spółki do obowiązującego wykazu PKD. 

 

Uwagi do (ii): Uzasadnieniem skreślenia § 6 ust. 4 jest dezaktualizacja postanowień Statutu w tym zakresie. 

Postanowienia dotyczące kwestii objętych przedmiotową zmianą odbywać się będą zgodnie z przepisami Kodeksu 

spółek handlowych. 

 

Uwagi do (iii): Skreślenie § 6 ust. 5 Statutu Spółki wynika z istnienia § 8 Statutu Spółki regulującego kwestię 

emisji obligacji. 

 



Uwagi do (iv): Z uwagi na dezaktualizację postanowień Statutu Spółki w przedmiocie upowaŜnienia Zarządu do 

podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 22 listopada 2009 r., postanowienia § 6a Statutu 

Spółki stały się zbędne. 

 

Uwagi do (v): Uzasadnieniem zmiany treści § 10 ust. 1 Statutu Spółki jest konieczność usankcjonowania funkcji 

Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

 

Uwagi do (vi): Propozycja dodania § 11a stanowi konsekwencję zmiany wynikającej z nowego brzmienia § 10 ust. 

1 Statutu Spółki oraz ustalenia zasad kierowania posiedzeniami Zarządu. 

 

Uwagi do (vii): Uzasadnieniem zmiany treści postanowienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki jest zapewnienie składu 

osobowego Rady Nadzorczej na minimalnym poziomie wymaganym przez art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych z moŜliwością ewentualnego powiększenia składu liczebnego tego organu Spółki bez konieczności 

zmiany Statutu. 

 

Uwagi do (viii): Zmiana treści postanowień § 16 Statutu Spółki wynika z konieczności dostosowania Statutu Spółki 

do obwiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie zwoływania i przeprowadzania walnych 

zgromadzeń.  

 

Uwagi do (ix): Uzasadnieniem dodania § 19a do Statutu Spółki jest umoŜliwienie Akcjonariuszom Spółki 

wykonywania ich prawa głosu przez pełnomocnika. 

 

Uwagi do (x): Celem zmiany § 24 Statutu Spółki jest odesłanie do przepisów Kodeksu spółek handlowych we 

wszelkich sprawach nie uregulowanych w Statucie Spółki.  

 

UCHWAŁA NR 14/2010 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ATM SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

 

Stosownie do zapisów § 20 lit. d Statutu Spółki uchwala się następujące zmiany w Regulaminie Walnego 

Zgromadzenia: 

1. uchyla się Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony w dniu 26 października 2004 r. 

2. uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

Uzasadnienie: Na podstawie § 20 lit. d Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala regulamin obrad Walnego 

Zgromadzenia. W związku z koniecznością uwzględnienia w Regulaminie Walnego Zgromadzenia zmian w KSH w 

zakresie min. zwołania Walnego Zgromadzenia, ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Walnym 

Zgromadzeniu czy udzieleniem przez akcjonariuszy pełnomocnictw do udziału na Walnym Zgromadzeniu, 

konieczne jest wprowadzeniem odpowiednich zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Przy okazji dokonano 

korekt mających na celu usprawnienie przebiegu Walnego Zgromadzenia i wyjaśnieniu ewentualnych nieścisłości 

interpretacyjnych.  

 

 



UCHWAŁA NR 15/2010 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

ATM SPÓŁKA AKCYJNA 

W SPRAWIE ZMIAN W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ 

 

Stosownie do zapisów art. 391 § 3 w związku z § 20 lit. d Statutu Spółki uchwala się następujące zmiany w 

Regulaminie Rady Nadzorczej:   

1. uchyla się Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony w dniu 30 czerwca 2005 r. 

2. uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

Uzasadnienie: Na podstawie § 20 lit. c Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala regulamin działania Rady 

Nadzorczej. W związku ze zmianami Statutu w zakresie składu Rady Nadzorczej oraz zmian w obowiązujących 

przepisach, naleŜało wprowadzić zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej. Przy okazji dokonano korekt mających 

na celu usprawnienie funkcjonowania Rady Nadzorczej i wyjaśnieniu ewentualnych nieścisłości interpretacyjnych.  

 


