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Uchwała Nr 1/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie art. 

409 §1 Kodeksu spółek handlowych i §14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Ewę Ciborowską do 

pełnienia funkcji Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 
czerwca 2018 roku. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 5440344 ważnych głosów, z 5440344 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440344 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

W tym miejscu do obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dołączył kolejny akcjonariusz 
reprezentujący 5 (pięć) akcji i głosów. 

 

Uchwała Nr 2/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej 
 

1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), 
powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 

27 czerwca 2018 roku: Panią Magdalenę Apel oraz Pana Arkadiusza Wiercińskiego. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad i w związku z tym zaproponowała podjęcie 
następujących uchwał 

 
Uchwała Nr 3/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce 
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 
Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) na podstawie §8 ust. 4 

pkt b) Regulaminu WZA postanawia zmienić kolejność porządku obrad w ten sposób, że otrzyma on 

następujące brzmienie. 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy 
organizacyjne. 

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 
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4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał. 

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2017. 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 
8. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 

2017, (2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz (3) ocen, 

których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu 
wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. 

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka 
Akcyjna za rok obrotowy 2017. 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2017. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2017. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2017. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 
AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 

17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wy nagradzania i wysokości wynagrodzenia 

Członków Rady Nadzorczej. 
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017. 
20. Wolne wnioski i sprawy rożne. 

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia. 

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440344 głosów, przeciw uchwale oddano 5 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 4/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: zmiany kolejności głosowania nad udzieleniem absolutorium 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) na podstawie §8 ust. 
4 pkt b) Regulaminu WZA postanawia zmienić kolejność głosowania w zakresie pkt 17 porządku 

obrad (19 w mającym być przyjętym nowym porządkiem obrad), czyli podjęcia uchwał w sprawie 

udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich 
obowiązków w roku obrotowym 2017 w następujący sposób: uchwała dotycząca udzielenia 

absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Wuczyńskiemu oraz uchwała dotycząca udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wuczyńskiemu - będą głosowane jako 

ostatnie w ramach tego punktu, a tym samym zmieni się numeracja podejmowanych uchwał. 
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2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia 

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 
66,00 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440344 głosów, przeciw uchwale 
oddano 5 głosów, głosów wstrzymujących się 0. 

 

Uchwała Nr 5/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący 

porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 roku: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy 
organizacyjne. 

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2017. 
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 

8. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe 
Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 

2017, (2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz (3) ocen, 
których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu 

wymagają „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. 
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka 

Akcyjna za rok obrotowy 2017. 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2017. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2017. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2017. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 

AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wy nagradzania i wysokości wynagrodzenia 
Członków Rady Nadzorczej. 

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017. 
20. Wolne wnioski i sprawy rożne. 

21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
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W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 6/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce  
z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w 

tym zakresie, zatwierdza to sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 7/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce  

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2017 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 

pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego 

rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy AWBUD S.A. podpisanym 

przez kluczowego biegłego rewidenta  Panią Elżbietę Grześkowiak (wpisanego do rejestru biegłych 
rewidentów pod numerem 5014) z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 4055) oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym zakresie, 

zatwierdza to sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 
1)      sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie 

aktywów i pasywów sumę 142.703 tysięcy złotych (sto czterdzieści dwa miliony siedemset trzy 
tysiące złotych); 

2)       sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 

2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 25.502 tysięcy złotych (dwadzieścia pięć 
milionów pięćset dwa tysiące złotych); 

3)       sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 
wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 25.502 tysięcy złotych (dwadzieścia 

pięć milionów pięćset dwa tysiące złotych); 
4)      sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 

2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.263 tysięcy 

złotych (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); 
5)       dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
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W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 8/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  za rok obrotowy 2017 

 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie § 15 ust. 1 
pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2017, zatwierdza to sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 
wraz z Załącznikiem - sprawozdaniem z działalności Komitetu Audytu za rok obrotowy 2017. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 

 

Uchwała Nr 9/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w 

Fugasówce za rok obrotowy 2017 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 2a 

i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395); po rozpatrzeniu 
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, 

zatwierdza to sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 
2017. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 

 
Uchwała Nr 10/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD 
Spółka Akcyjna w Fugasówce  za rok obrotowy 2017 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 55 ust. 

2 i art. 63c ust. 4 i art. 63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395), 
oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy AWBUD S.A. podpisanym przez kluczowego biegłego 

rewidenta Panią Elżbietę Grześkowiak (wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 
5014) z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

(podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 
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numerem 4055) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AWBUD 
Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 

1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku 
wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 157.424 tysięcy złotych (sto 

pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysięcy złotych); 
2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 

2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 28.150 
tysięcy złotych (dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 

31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 27.344 
tysięcy złotych (dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych); 

4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 
2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 909 tysięcy złotych (dziewięćset dziewięć tysięcy złotych); 

5) dodatkowych not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 

 
Uchwała Nr 11/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017 

 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w 
przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej w tym 

zakresie, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 25.502.757,73 zł 

(dwudziestu pięciu milionów pięciuset dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu złotych i 
siedemdziesięciu trzech groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 12/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 385 §1 

Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 4) i §16 Statutu Spółki, odwołuje z dniem 

dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018 r.) ze składu Rady 
Nadzorczej Pana Marka Płonkę. 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
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W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 
W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła piętnastominutową przerwę techniczną. 

Po zakończeniu powołanej przerwy przewodnicząca wznowiła posiedzenie oraz stwierdziła, że w kopii 
zostało doręczone oświadczenie Pana Wojciecha Wójcika zawierające zgodę na kandydowanie na 

stanowisko Członka Rady Nadzorczej AWBUD S.A. 
 

Uchwała Nr 13/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 385 §1 
Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 4) i §16 Statutu Spółki, powołuje z dniem dwudziestego 

siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018 r.) do składu Rady Nadzorczej Pana 
Wojciecha Jerzego Wójcika na okres trzyletniej wspólnej kadencji. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440344 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 5. 

 
Uchwała Nr 14/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 392 §1 

Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, uchyla z dniem dwudziestego 

siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018 r.) w całości uchwałę Nr 9/2011 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 

r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 
oraz ustala z dniem dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27.06.2018 r.) 

następujące indywidualne zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej: 
A:      wysokość wynagrodzenia: 

1) Pan Wiesław Cholewa - kwota 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie; 
2) Pan Franciszek Kołodziej - kwota 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie; 

3) Pan Artur Olejnik - kwota 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie; 

4) Pan Wojciech Jerzy Wójcik - kwota 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie; 
5) Pan Andrzej Wuczyński - kwota 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) miesięcznie; 

B:      zasady wynagradzania: 
1)      wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest wynagrodzeniem przysługującym za okres jednego 

miesiąca kalendarzowego; 
2)       w przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie krótszym niż 1 (jeden) 

miesiąc kalendarzowy, wysokość wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji określa się 

proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w ciągu których pełniona 
była funkcja; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3)       wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, wraz z wypłatą 
wynagrodzenia dla pracowników Spółki zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w 

Spółce. 
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440344 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 5. 
 

Uchwała Nr 15/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Robertowi Kasprzakowi (Robert Kasprzak) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 
obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 15 maja 2017 r. i w okresie od dnia 3 

sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 16/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Michałowi Sapota (Michał Sapota) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 

obrotowym 2017 r., w okresie od dnia 15 maja 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 17/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Nikodemowi Iskra (Nikodem Iskra) z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 

obrotowym 2017, w okresie od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia 18 października 2017 r. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 18/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Arkadiuszowi Wiercińskiemu (Arkadiusz Wierciński) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu 
w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 23 października 2017 r. do dnia 31 grudnia2017 r., w tym 

okresie od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązków Wiceprezesa Zarządu. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 19/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 
Jackowi Zwiech (Jacek Zwiech) z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 

2017, w okresie od dnia 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 20/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 
Andrzejowi Witkowskiemu (Andrzej Witkowski) z wykonywania obowiązków Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 maja 2017 
r. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 



Treść uchwał podjętych przez  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
AWBUD S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. 

 

10 

 

 
Uchwała Nr 21/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Tomaszowi Wuczyńskiemu (Tomasz Wuczyński) z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 22/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Jerzemu Klasickiemu (Jerzy Klasicki) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 23/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Pawłowi Czupryna (Paweł Czupryna) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
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Uchwała Nr 24/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Jakubowi Kocjanowi (Jakub Kocjan) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2017, w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 27 maja 2017 r. oraz w okresie od dnia 
26 czerwca 2017 r. do dnia 12 października 2017 r. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

 
Uchwała Nr 25/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 
Wiesławowi Cholewie (Wiesław Cholewa) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w tym w 
okresie od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. obowiązków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 

 

Uchwała Nr 26/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 
1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 

pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 
Michałowi Feist (Michał Feist) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2017, w okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 12 października 2017 r., w tym w 
okresie od dnia 3 sierpnia 2017 r. do dnia 12 października 2017 r. obowiązków Sekretarza Rady 

Nadzorczej. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 

 
Uchwała Nr 27/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Franciszkowi Kołodziejowi (Franciszek Kołodziej) z wykonywania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w roku obrotowym 2017, w okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.  

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 28/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Arturowi Olejnikowi (Artur Olejnik) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2017, w okresie od dnia 12 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

Uchwała Nr 29/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 395 §2 
pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i §15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Panu 

Markowi Płonce (Marek Płonka) z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym 2017, w okresie od dnia 12 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440349 głosów, przeciw uchwale oddano 0 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
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W tym miejscu Przewodnicząca – na podstawie art. 408 §2 KSH i §11 ust. 1 Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia - zarządziła głosowanie nad uchwałą dotyczącą ogłoszenia przerwy w obradach 

Walnego Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce  do dnia dwudziestego piątego lipca 

dwa tysiące osiemnastego roku (25.07.2018 r.) do godziny 10:00. 
 

Uchwała Nr 30/2018 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. 
 

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w 

Fugasówce   
 

1. Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 408 §2 
KSH i §11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala przerwę w obradach Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące 

osiemnastego roku (27.06.2018 r.) - na do dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące 
osiemnastego roku (25.07.2018 r.) do godziny 10:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Reja 4 w 

Fugasówce. 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu oddano łącznie 5440349 ważnych głosów, z 5440349 akcji Spółki, co stanowi 66,00 % 
w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 5440344 głosów, przeciw uchwale oddano 5 
głosów, głosów wstrzymujących się 0. 
 

 


