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Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana: ____________________________ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący 

porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości 

zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Przedstawienie wyników audytu związanego z działalnością byłego Prezesa Zarządu.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku 

Zarządu, co do pokrycia straty, oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia tego Sprawozdania. 

7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego 

Sprawozdania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz podjęcie 

uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz podjęcie uchwały w 

sprawie jego zatwierdzenia.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok obrotowy 2017. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania 

obowiązków w  2017 r. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania obowiązków w 2017 roku. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z upoważnieniem 

Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w 
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Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 18. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 38 ust. 3 pkt.2. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego Statutu Spółki. 

18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od 

wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A.. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosku Zarządu, co do 

podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania Sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty oraz 

oceny sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki 

zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2017 roku 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w 

Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Call Center Tools S.A. za rok 

obrotowy 2017. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Call Center Tools S.A. za rok 

2017, składające się z: 

1. wprowadzenia; 

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje kwotę 2.793.837,64 zł; 

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku 

wykazującego stratę w kwocie 1.093.809,84 zł; 

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału 

własnego o kwotę 1.190.310,34 zł; 

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za 

okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 949.655,21 zł; 

6. informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

 

Powyższe dokumenty zostały sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie 

przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2017 oraz po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia stratę zrealizowaną w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. w kwocie 

1.093.809,84 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć złotych i 

osiemdziesiąt cztery grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 

w roku 2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Wiechnikowi, Prezesowi Zarządu Spółki, 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 roku, tj. od dnia 29.12.2017 do 

dnia 31.12.2017 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call Center Tools S.A. zwołanego na dzień 12.07.2018 r.         8 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  

w roku 2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Szumlasowi, byłemu członkowi Zarządu Spółki, 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2017 tj. od 01.01.2017 r. do 

15.09.2017 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 

2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bolesławowi Gawłowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  

obowiązków w roku 2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Andrzejewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  

obowiązków w roku 2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Żmijewskiemu – byłemu Przewodniczącemu 

Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, 

tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 

2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Pyskło – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 

2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Szumlasowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 

2017 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Nataszy Klikowicz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017, tj. od dnia 29 czerwca 

2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _______________ na Członka Rady Nadzorczej Spółki 

Call Center Tools S.A. z siedziba w Warszawie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią _______________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej 

Spółki Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie zmiany treści par. 9 Statutu Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, zgody na 

dematerializację akcji, zgody na wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

(NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie, po przedstawieniu przez 

Zarząd Spółki pisemnej opinii Zarządu, o której mowa w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych 

niniejszym akceptuje treść tej opinii i uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż § 9 Statutu Spółki otrzymuje nową, następującą treść: 

1.  Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie 

wyższą niż 573.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), w jednej  lub  kilku  transzach  

(kapitał  docelowy).  Upoważnienie  Zarządu  Spółki  do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz 

do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem lat trzech 

od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lipca 2018 roku.  

2.  Akcje  emitowane  przez  Zarząd  Spółki  w  ramach  ww.  upoważnienia  mogą  być obejmowane w 

zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.  
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3.  Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za 

wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.  

4.  Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa 

do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru), związanego z 

podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie 

Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 

 

§ 2. 

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji, powstałych w wyniku podwyższenia 

kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1. 

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych koniecznych do  wprowadzenia  do  obrotu  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  

(NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz 

rozpoczęcia notowań w tym systemie akcji, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i 

faktycznych koniecznych do przeprowadzenia dematerializacji akcji, o których mowa w ust. 1, w 

szczególności do zawarcia umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie akcji, o których 

mowa w ust. 1. 

4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia akcji do depozytu prowadzonego przez 

uprawniony do tego podmiot. 

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania zamiany akcji imiennych na akcje na 

okaziciela w celu ich dematerializacji. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą 

zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie zmiany treści par. 18 Statutu Spółki  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż dotychczasową treść § 18 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się po 

nim ust. 2 o następującej treści: 
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„2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką i członkiem rodziny któregokolwiek z 

członków Zarządu, wymagana jest zgoda co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Przez członków 

rodziny, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się krewnych w linii prostej oraz krewnych i 

powinowatych w linii bocznej do 3 stopnia.” 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą 

zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

Uchwała nr __ 

z dnia 12 lipca 2018 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

w sprawie zmiany treści par. 38 Statutu Spółki  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Call Center Tools S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Statut Spółki zmienia się w ten sposób, iż : §38 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe 

brzmienie: „ 2) przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż przed końcem 

pierwszego miesiąca roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.”  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu następuje z chwilą 

zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 


