
 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI SKYLINE INVESTMENT SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 lutego 2020 roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKYLINE INVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) w wykonaniu 

Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 niniejszym przedstawia 

uzasadnienia do projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 lutego 2020  r. Zgodnie z Zasadą 

IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016  Spółka dokłada starań, aby 

projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zawierały uzasadnienie, jeżeli ułatwi to 

akcjonariuszom podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem lub dotyczą one istotnych 

spraw lub spraw mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy.  

  

1. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki (pkt 2 porządku obrad). 

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych („KSH”) obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybrany 

przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 

W związku z tym, podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem 

prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia. 

 

2. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki (pkt 4 porządku obrad). 

Projekt uchwały dotyczący spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje 

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach 

nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał 

zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił 

sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej 

uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.  

 

3. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki (pkt 5 porządku obrad). 

 

Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów 

zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji 

Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niepowołania komisji 

skrutacyjnej zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powołania komisji 

skrutacyjnej i wnioskowej. 

 

4. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki (pkt 6) porządku obrad). 



 

Zmiana Statutu uzasadniona jest koniecznością dostosowania jego treści do 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o 

funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi) na cele wpisu Spółki do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego 

przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z art. 70zb i nast. Ustawy. 

5. Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki (pkt 7 porządku obrad). 

 

Zarząd Spółki ze względu na brak posiadanych informacji o zakresie zmian w składzie 

osobowym Rady Nadzorczej Spółki odstępuje od uzasadnienia wskazanego projektu 

uchwały.  

 


