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Uchwała nr 1/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 11 marca 2021 roku 

w sprawie zmiany porządku obrad 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z tym, że nie zostało 

dokonane objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, tym samym 

uchwała o objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym nie została jeszcze 

zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy, postanawia dokonać zmiany punktu 

7 porządku obrad, przyjmując następującą treść punktu: --------------------------------------

--- 

„7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od podziału (splitu) wartości nominalnej 

akcji i zmiany Statutu Spółki.”-------------------------------------------------------------------------- 

 
§2 

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

 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -------

- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.620.209 (sześć milionów sześćset 

dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć),------------------------------------------------------------ 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 60% (sto procent), ----------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia 

tysięcy dwieście dziewięć), ---------------------------------------------------------------------------- 

„za” uchwałą: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście 

dziewięć) głosów,----------------------------------------------------------------------------------------- 

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------- 

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------ 

 

Do punktu 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------- 
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Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie 

zmiany porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 2/2021 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą SUNDRAGON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie 

z dnia 11 marca 2021 roku 
w sprawie podjęcia uchwały o odstąpieniu od podziału (splitu) wartości nominalnej 

akcji i zmiany Statutu Spółki 

 
§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUNDRAGON Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie, w związku z tym, że nie zostało dokonane objęcie akcji w 

podwyższonym kapitale zakładowym spółki, tym samym uchwała o objęciu akcji w 

podwyższonym kapitale zakładowym nie została jeszcze zarejestrowana przez 

Krajowy Rejestr Sądowy, postanawia odstąpić od podejmowania uchwały w sprawie 

podziału (splitu) wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. ------------------------- 

 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: ------- 

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.620.209 (sześć milionów sześćset 

dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięć),------------------------------------------------------------ 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 60% (sto procent), ----------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia 

tysięcy dwieście dziewięć), ---------------------------------------------------------------------------- 

„za” uchwałą: 6.620.209 (sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście 

dziewięć) głosów,----------------------------------------------------------------------------------------- 

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------- 

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------ 

 


