
Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte na  

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
w dniu 22 czerwca 2020 r. 

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie powołania Członka Rady Giełdy 

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:  

 

§ 1 

Powołuje do składu Rady Giełdy Panią Agnieszkę Rostkowską na nową wspólną kadencję 

rozpoczynającą się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano 

ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66% 

- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599 

- w głosowaniu tajnym oddano 2.451.579 głosów „za”, 8.541.476 głosów „przeciw” i 30.864.544 

głosów „wstrzymujących się”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie powołania członka Rady Giełdy 

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: 

§ 1 

Powołuje do składu Rady Giełdy Pana Krzysztofa Jajugę na nową wspólną kadencję rozpoczynającą 

się w dniu następującym po dniu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.129, procentowy udział akcji, z których oddano 

ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66% 

- łączna liczba ważnych głosów 41.857.599 

- w głosowaniu tajnym oddano 4.549.579 głosów „za”, 6.443.476 głosów „przeciw” i 30.864.544 

głosów „wstrzymujących się”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała nr 30 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”) 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia poprawki do projektu  

Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje poprawkę do projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu 

i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Polityka), polegającą na 

ustaleniu brzmienia § 8, ust. 1 i ust. 2 Polityki w sposób następujący: 

 
„§ 8  

1. Członkowie Rady Giełdy otrzymują Wynagrodzenie Stałe, którego wysokość określa Walne 

Zgromadzenie. 

2. Miesięczne Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Giełdy ustala się jako iloczyn podstawy wymiaru, 

o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika 2,0.” 

 
  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 27.141.127, procentowy udział akcji, z których oddano 

ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 64,66% 

- łączna liczba ważnych głosów 41.857.597 

- w głosowaniu oddano 2 głosy „za”, 29.376.942 głosów „przeciw” i 12.480.653 głosów 

„wstrzymujących się”   

 

 


