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OPINIA RADY NADZORCZEJ 

dotycząca projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane 

na dzień 29 marca 2021 roku w związku z rozszerzeniem porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia (opinia zebrana w trybie obiegowym) 

 

 

Proponowana treść uchwał: 

UCHWAŁA NR … 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
z dnia 29 marca 2021  roku 

w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki 
 

§ 1 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Cholerzynie odwołuje ………………. z funkcji ………………….. Spółki. 
 
 § 2  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem ………………..”. 

UCHWAŁA NR …… 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
z dnia 29 marca 2021  roku 

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki 
 

§ 1 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Cholerzynie powołuje ………………… do pełnienia funkcji …………………. Spółki, na 
okres ……………………………..  
 
 § 2  
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem ………………..”. 
 

UCHWAŁA NR …… 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
z dnia 29 marca 2021  roku 

w sprawie zmiany funkcji Członka Zarządu Spółki 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą INTERSPORT Polska Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Cholerzynie postanawia powołać ……………………………… pełniącego dotychczas 
funkcję …………… Spółki do pełnienia funkcji ………………………… Spółki. 
  

§ 2 
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Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem ………………..”. 
 
OPINIA: 

Walne Zgromadzenie powołuje członków Zarządu, zgodnie z art. 369 i 370 Kodeksu spółek 

handlowych.  

Punkt porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia dotyczący zmian w składzie Zarządu oraz 

w jego strukturze został umieszczony na wniosek akcjonariusza Spółki w celu dokonania 

modyfikacji składu osobowego Zarządu Spółki przed upływem dotychczasowej kadencji tego 

organu. Rada Nadzorcza wskazuje, że umieszczenie go w porządku obrad jest uzasadnione z 

powyższych względów. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza odmówiła wyrażenia opinii w zakresie uchwał dotyczących zmian 

w składzie Rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, że opinia taka wydawana byłaby we własnej 

sprawie. 
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