
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VRG S.A. zwołane na dzień 29 
czerwca 2020 roku  zawarte we wniosku akcjonariuszy o umieszczenie określonych 
spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 
dzień 29 czerwca 2020 r. opisanym  w raporcie bieżącym nr 29/2020 z dnia 8 czerwca 
2020 r.  

 
Uchwała nr ____/06/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 29 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany paragrafu 17 ust. 1 statutu Spółki  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić 
paragraf 17 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: „Rada 
Nadzorcza składa się z 5 - 8 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.”  
 

 
Uchwała nr ____/06/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 29 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany paragrafu 20 ust. 3 statutu Spółki  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić 
paragraf 20 ust. 3 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: 
„Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w formie pisemnej poprzez podpisanie projektu 
uchwały przez poszczególnych członków Rady ze wskazaniem daty oddania głosu i określeniem, czy 
oddają głos za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymują się od głosu. Nieodesłanie przez członka 
Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 3 dni od dnia 
wysłania projektu na podany przez Członka Rady jego adres dla doręczeń, uznaje się za wstrzymanie 
się od głosu.”  
 

Uchwała nr ____/06/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 

z dnia 29 czerwca 2020 roku 
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki 

w związku ze zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r. 
 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym 
upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki w związku ze 
zmianami statutu Spółki uchwalonymi w dniu 29 czerwca 2020 r. 
 

 
Uchwała nr ____/06/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 
z dnia 29 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 
 

§ 1. 



„Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. _________________. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem _______________.” 

 
 

Uchwała nr ____/06/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. 

z dnia 29 czerwca 2020 roku 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

 
§ 1. 

„Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji p. _________________. 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem _______________.” 
 


