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Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.  

zwołanego na dzień 1 marca 2021 roku  

 

UCHWAŁA Nr ________  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ASTRO Spółki Akcyjnej 

z dnia 1 marca 2021 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając 

na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki 

____________________________________.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

UCHWAŁA Nr ________  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ASTRO Spółki Akcyjnej 

z dnia 1 marca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

§1 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje 

następujący porządek obrad:  

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego 

statutu Spółki. 
7. Zamknięcie obrad. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

UCHWAŁA Nr ________  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ASTRO Spółki Akcyjnej 
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z dnia 1 marca 2021 roku 

zmiany statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do aktualnego statutu Spółki w dziale V, 

po paragrafie 33, nowy paragraf 34 o następującej treści: 

„§ 34 

a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami 
zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce 
zamieszkania w Polsce,  

b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i 
spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może 
przekroczyć 49%,  

c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością 
przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej,  

d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i 
stałe miejsce zamieszkania w Polsce.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 
UCHWAŁA Nr ________  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

ASTRO Spółki Akcyjnej 

z dnia 1 marca 2021 roku 

upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia 

tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmianę statutu dokonaną Uchwałą nr ____ 

niniejszego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 


