
Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego 
z dnia […] 

 
§ 1 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 
wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana […].  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
z dnia […] 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:  

1) Otwarcie zgromadzenia.  
2) Wybór przewodniczącego.  
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
4) Przyjęcie porządku obrad.  
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie zastawu 

rejestrowego na aktywach Spółki. 
6) Zamknięcie Zgromadzenia.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
Uchwała nr 3  

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. 
w sprawie wyrażenia następczej zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach 

Spółki 
z dnia […] 

 
§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z treścią układu, który został 
zatwierdzony i uprawomocniony w ramach zakończonego z dniem 24 lutego 2020 r. przyspieszonego 
postępowania układowego Spółki, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt 
VIII GRp 4/18, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża następczą zgodę na zabezpieczenie 
wierzytelności wierzycieli objętych powyższym układem, zastawem rejestrowym ustanowionym na 
podstawie zawartej w dniu 6 marca 2020 roku pomiędzy Spółką jako zastawcą a DJM Trust sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie (KRS: 0000697905) jako zastawnikiem, umowy zastawu rejestrowego na 
aktywach do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard) 
złotych na zbiorze wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa Spółki, którymi Spółka może rozporządzać w dacie zawarcia umowy zastawniczej, 
będących zbiorem rzeczy ruchomych i praw stanowiącym całość gospodarczą.  
 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 
 
 

 


