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Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRION S.A. 
z dnia 11 października 2011 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Krzysztofa Zatora.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie  z dniem jej podjęcia.   

 
Krzysztof Zator ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na 
liczbę akcji, z których oddano ważne głosy tj. 17.181.902, stanowiących 6,37% 
całego kapitału zakładowego spółki, „za” było 17.181.902 głosów, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy były ważne. 
 
 

Uchwała nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRION S.A. 
z dnia 11 października  2011 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia 

 
§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w 
brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 57/2011 z dnia 15 września 2011 
roku.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   
 
Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na 
liczbę akcji, z których oddano ważne głosy tj. 17.181.902, stanowiących 6,37% 
całego kapitału zakładowego spółki, „za” było 17.181.902 głosów, głosów 
przeciwnych i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy były ważne. 
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Uchwała nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRION S.A. 
z dnia 11 października 2011 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 12 pkt 3 
statutu Spółki odwołuje z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana 
Piotra Tutaka  ze skutkiem od dnia złożenia rezygnacji.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 
tajnym, bowiem na liczbę akcji, z których oddano ważne głosy tj. 17.181.902, 
stanowiących 6,37% całego kapitału zakładowego spółki, „za” było 17.181.902 
głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy 
były ważne. 

Uchwała nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki TRION S.A. 
z dnia 11 października 2011 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 12 pkt 3 
statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana 
Adama Skowrońskiego ze skutkiem od dnia 11 października 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 
tajnym, bowiem na liczbę akcji, z których oddano ważne głosy tj. 17.181.902, 
stanowiących 6,37% całego kapitału zakładowego spółki, „za” było 17.181.902 
głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się było „0”. Wszystkie głosy 
były ważne. 

 
 
 
 


