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Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. 

w dniu 6 czerwca 2022 roku 

 

UCHWAŁA NR 1/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) 

z dnia 06 czerwca 2022 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia Spółki Pana Karola Szymańskiego.--------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----------------------------------  

Przy powzięciu uchwały oddano 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy 

sześćset dwadzieścia pięć) głosów, z takiej samej liczby akcji, co stanowi 95,94 % w kapitale 

zakładowym Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na łączną liczbę 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset 

dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------------------  

− za powzięciem uchwały oddano: 36.657.625 (trzydzieści sześć milinów sześćset pięćdziesiąt 

siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosy, --------------------------------------------------  

− przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------  

− wstrzymujących się oddano: 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów. -----------------------------  

 

UCHWAŁA NR 2/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) 

z dnia 06 czerwca 2022 roku 

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Radpol S.A. z 

siedzibą w Człuchowie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: - 

 

§ 1. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 6 

czerwca 2022 roku wobec faktu, iż głosowanie na tym Zgromadzeniu odbywa się za pomocą 

elektronicznego systemu głosowania.------------------------------------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------- 

 

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego 

wyniki: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przy powzięciu uchwały oddano 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy 

sześćset dwadzieścia pięć) głosów, z takiej samej liczby akcji, co stanowi 95,94 % w kapitale 

zakładowym Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na łączną liczbę 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset 

dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------------------  

− za powzięciem uchwały oddano: 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem 

tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosy, -----------------------------------------------------------  

− przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------  

− wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 3/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) 

z dnia 06 czerwca 2022 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: --------------  

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.---------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------- 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz 

jego zdolności do powzięcia uchwał.------------------------------------------ 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub odstąpienie od jej wyboru.----------------------------- 

5. Powzięcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu przez THC SICAV-RAIF S.A. w 

trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących 

łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki.------------------ 

6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny 

akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.------- 
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7. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki.----------------------------------------- 

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego 

wyniki: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przy powzięciu uchwały oddano 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy 

sześćset dwadzieścia pięć) głosów, z takiej samej liczby akcji, co stanowi 95,94 % w kapitale 

zakładowym Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na łączną liczbę 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset 

dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------------------  

− za powzięciem uchwały oddano: 36.594.486 (trzydzieści sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) głosy, ---------------------------  

− przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------  

− wstrzymujących się oddano: 113.139 (sto trzynaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów. 

 

UCHWAŁA NR 4/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) 

z dnia 06 czerwca 2022 roku 

w sprawie przymusowego wykupu przez THC SICAV-RAIF S.A. w trybie art. 418 

Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej 

niż 5% kapitału zakładowego Spółki 

 

Mając na uwadze, iż spółka THC SICAV-RAIF S.A. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 

25A, Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w 

Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B 232320, działająca w zakresie 

subfunduszu o nazwie Fund 3 (dalej: „THC SICAV-RAIF”), posiada akcje Spółki w liczbie 

reprezentującej ponad 95% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 418 Kodeksu spółek 

handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------- 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przymusowym wykupie przez THC 

SICAV-RAIF łącznie 1.590.999 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości 
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nominalnej 0,03 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej wszystkich wykupywanych akcji 

47.729,97 zł, reprezentujących 4,16% kapitału zakładowego Spółki, do których prawa podczas 

przymusowego wykupu posiadają wszyscy poza THC SICAV-RAIF akcjonariusze Spółki, z 

wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę (dalej: „Akcje Własne”).-----------------  

 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia przymusowego wykupu 

akcji Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej. --------------------- 

 

§ 3. 

Akcje Własne zostały umorzone uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 

4/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r., zaś odpowiednia zmiana Statutu Spółki nie została jeszcze 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------------------- 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------------------- 

 

Po przeprowadzeniu jawnego i imiennego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 

ogłosił jego wyniki: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Przy powzięciu uchwały oddano 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy 

sześćset dwadzieścia pięć) głosów, z takiej samej liczby akcji, co stanowi 95,94 % w kapitale 

zakładowym Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na łączną liczbę 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset 

dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------------------  

− za powzięciem uchwały oddano: 36.356.506 (trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt 

sześć tysięcy pięćset sześć) głosy, -------------------------------------------------------------------  

− przeciwko powzięciu uchwały oddano: 351.119 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto 

dziewiętnaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------  

− wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----------------------------------------------------  

 

Akcjonariusz Paweł Bielesz oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwale i zgłosił 

sprzeciw co do powziętej uchwały, którego to sprzeciwu nie uzasadnił. ------------------------------  

 

Akcjonariusz Radosław Batruch oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwale i 

zgłosił sprzeciw co do powziętej uchwały, którego to sprzeciwu nie uzasadnił.- 
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Akcjonariusz Szymon Kulwanowski oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwale i 

zgłosił sprzeciw co do powziętej uchwały, którego to sprzeciwu nie uzasadnił.- 

 

Akcjonariusz Artur Kędziora oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwale i zgłosił 

sprzeciw co do powziętej uchwały, którego to sprzeciwu nie uzasadnił.---------- 

 

Akcjonariusz Janusz Banik oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwal i zgłosił 

sprzeciw co do powziętej uchwały i stwierdził, że uchwała ma na celu jedynie pokrzywdzenie 

akcjonariuszy mniejszościowych.---------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 5/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) 

z dnia 06 czerwca 2022 roku  

w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki 

podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Mając na uwadze uchwałę nr 4/2022 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki w sprawie przymusowego wykupu przez THC SICAV-RAIF S.A. w trybie art. 418 

Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% 

kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:--------- 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera biegłego w osobie Pana Dariusza 

Bednarskiego, współpracującego w ramach Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością̨ sp. k. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „GT”) z zespołem wymienionym w 

ofercie GT złożonej Spółce w dniu 2 czerwca 2022 r. (dalej: „Oferta”), w celu sporządzenia 

wyceny oraz ustalenia ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi, zgodnie z 

uchwałą nr 4/2022 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.------------------ 

 

§ 2. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

czynności prawnych oraz faktycznych związanych ze sporządzeniem wyceny oraz ustaleniem 

ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi, zgodnie z uchwałą nr 4/2022 

niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w szczególności zaś do zawarcia 

odpowiedniej umowy z GT, o treści zasadniczo zgodnej z Ofertą.------------------------------------ 
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------------------- 

  

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego 

wyniki: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przy powzięciu uchwały oddano 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy 

sześćset dwadzieścia pięć) głosów, z takiej samej liczby akcji, co stanowi 95,94 % w kapitale 

zakładowym Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na łączną liczbę 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset 

dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------------------  

− za powzięciem uchwały oddano: 36.356.506 (trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt 

sześć tysięcy pięćset sześć)głosy, --------------------------------------------------------------------  

− przeciwko powzięciu uchwały oddano: 341.119 trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto 

dziewiętnaście) głosów,-------------------------------------------------------------------------------  

− wstrzymujących się oddano: 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów. ----------------------------------  

 

Akcjonariusz Paweł Bielesz oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwale i zgłosił 

sprzeciw co do powziętej uchwały, którego to sprzeciwu nie uzasadnił. ------------------------------  

 

Akcjonariusz Radosław Batruch oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwale i 

zgłosił sprzeciw co do powziętej uchwały, którego to sprzeciwu nie uzasadnił.- 

 

Akcjonariusz Szymon Kulwanowski oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwale i 

zgłosił sprzeciw co do powziętej uchwały, którego to sprzeciwu nie uzasadnił.- 

 

Akcjonariusz Janusz Banik oświadczył, że głosował przeciw przedmiotowej uchwal i zgłosił 

sprzeciw co do powziętej uchwały i stwierdził, że uchwała ma na celu jedynie pokrzywdzenie 

akcjonariuszy mniejszościowych.---------------------------------------------- 

 

UCHWAŁA NR 6/2022 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej Spółka) 

z dnia 04 kwietnia 2022 roku 

w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki 

 

 

 



7 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek 

handlowych rozstrzyga, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------------------- 

 

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił jego 

wyniki: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przy powzięciu uchwały oddano 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy 

sześćset dwadzieścia pięć) głosów, z takiej samej liczby akcji, co stanowi 95,94 % w kapitale 

zakładowym Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Na łączną liczbę 36.707.625 (trzydzieści sześć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset 

dwadzieścia pięć) ważnie oddanych głosów: ------------------------------------------------------------  

− za powzięciem uchwały oddano: 36.594.486 (trzydzieści sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć) głosy, ---------------------------  

− przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----------------------------------------  

− wstrzymujących się oddano: 113.139 (sto trzynaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów. 


