
Uchwała Nr 1  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie 

z dnia 1 października 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka 

Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana 

Krzysztofa Luks. 

W głosowaniu uczestniczyło 2.504.049 akcji, z których oddano ważne 

głosy, co stanowi 39,25 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba 

ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.004.049; głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uchwała Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie 

z dnia 1 października 2012 roku 

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna 

przyjmuje następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Trans Polonia S.A. 

sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości („MSR”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o 

rachunkowości. 

6. Zamknięcie obrad. 
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W głosowaniu uczestniczyło 2.504.049 akcji, z których oddano ważne 

głosy, co stanowi 39,25 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba 

ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.004.049; głosów przeciwnych  

i wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uchwała Nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie 

z dnia 1 października 2012 roku 

w sprawie sporządzania przez Trans Polonia S.A. sprawozdań finansowych 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a, i 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 nr 152 poz. 1223) Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia, iż sprawozdania finansowe Trans Polonia S.A. z 

siedzibą w Tczewie, począwszy od sprawozdania finansowego na dzień 

30.09.2012r., sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości („MSR”). 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 2.504.049 akcji, z których oddano ważne 

głosy, co stanowi 39,25 % akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba 

ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.004.049; głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. 


