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Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ………………………………………………. 

na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zgromadzenia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  
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Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad zawarty w ogłoszeniu 

dokonanym w dniu 26 marca 2010 r. na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym 

nr 11/2010 z dnia 26 marca 2010 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 
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Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie 

art. 420 § 3 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od tajnego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz powołać 

do niej ………………………………. .  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  
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 Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Armatura Kraków S.A. 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 25 pkt 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny 

sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Armatura Kraków 

S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku, obejmujące: 

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 292.519.720,05 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset 

dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych pięć groszy), 

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 

2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 52.868.776,01 zł (pięćdziesiąt dwa miliony 

osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych jeden grosz), 

3. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku 

do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

2.081.267,19 zł (dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem 

złotych dziewiętnaście groszy), 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 

31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 52.868.776,01 zł 

(pięćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt 

sześć złotych jeden grosz), 

5. dodatkowe informacje i wyjaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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 Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Armatura 

Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 25 pkt 1 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny 

sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności 

Armatura Kraków S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 395 § 5 k.s.h., po uwzględnieniu wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Grupy Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku, obejmujące: 

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje sumę 386.095 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku 

do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28.965 tys. zł (dwadzieścia 

osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 

3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 

1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 3.531 tys. zł (trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych), 

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 

2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 

28.061 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 

5. dodatkowe informacje i wyjaśnienia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Armatura 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 395 § 5 k.s.h., po uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania Zarządu dokonanej  

przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Armatura za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 25 pkt 2 Statutu Spółki, po uwzględnieniu wyników oceny wniosku 

Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:  

§1 

Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A. postanawia cały zysk Spółki za rok obrotowy 2009 

w kwocie 52.868.776,01 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt sześć złotych jeden grosz) wyłączyć od podziału między akcjonariuszy 

i przeznaczyć na kapitał zapasowy.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zarząd Spółki rekomendował Radzie Nadzorczej pozostawienie kapitału w Spółce 
i nie podejmowanie decyzji o jego podziale oraz przeznaczeniu na wypłatę dla akcjonariuszy. 
Rekomendacja Zarządu, do której przychyliła się Rada Nadzorcza, wynika ze stanowiska 
Zarządu, że do czasu finalizacji transakcji sprzedaży nieruchomości, ewentualna wypłata 
dywidendy byłaby przedwczesna.  
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Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Konradowi Hernikowi – Prezesowi Zarządu 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Hernikowi – Prezesowi Zarządu 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku  

do 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Witkowskiemu – Członkowi Zarządu  

oraz Wiceprezesowi Zarządu Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków  

w roku obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Witkowskiemu z wykonania 

obowiązków – jako Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 16 kwietnia  

2009 roku oraz jako Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 16 kwietnia 2009 roku  

do 31 grudnia 2009 roku.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 



                                Projekty Uchwał ZWZ Armatura Kraków S.A. z dnia 23 kwietnia  2010 r.  

– wraz z uzasadnieniami  

 11 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Sikorze – Członkowi Zarządu 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sikorze – Członkowi Zarządu 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku  

do 16 kwietnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Sikorze – Członkowi Zarządu Armatura 

Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Jadwidze Sikorze – Członkowi Zarządu 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie od 16 kwietnia 2009 roku  

do 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kuszewskiemu – Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kuszewskiemu  

– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków  

w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej – Zastępcy 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Jolancie Kulmińskiej-Jaroszyńskiej  

– Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania 

obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marcie Rudek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marcie Rudek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku  

do 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Strugalskiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Strugalskiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie – z wykonania obowiązków w okresie 

od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wikalińskiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Wikalińskiemu – Członkowi 

Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie  

od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Słodkowskiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Słodkowskiemu – Członkowi 

Rady Nadzorczej Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 

2009 roku do 16 kwietnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  
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Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Pani Danucie Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1  

i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz  § 25 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Danucie Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej 

Armatura Kraków S.A. – z wykonania obowiązków w okresie od 26 czerwca 2009 roku  

do 31 grudnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 1 Statutu Spółki  

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Firma Spółki brzmi: Armatura Kraków spółka akcyjna. 

2. Spółka może używać skrótu firmy: Armatura Kraków S.A.”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 11 Statutu Spółki 

ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków powoływanych i odwoływanych w głosowaniu tajnym 

przez Radę Nadzorczą, w tym z Prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz Wiceprezesa 

lub Wiceprezesów Zarządu, jeżeli ich powołanie Rada Nadzorcza uzna za uzasadnione”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  

 

Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie możliwości powołania Wiceprezesa 
lub Wiceprezesów Zarządu.  
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Uchwała nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: 

1) w § 12 Statutu Spółki ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta  

w przypadku obecności co najmniej: 

1) dwóch członków Zarządu – gdy Zarząd jest dwuosobowy lub trzyosobowy, 

2) trzech członków Zarządu – gdy Zarząd jest czteroosobowy lub pięcioosobowy.”, 

2) w § 12 Statutu Spółki ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Uchwała Zarządu jest wymagana dla prowadzenia spraw przekraczających zakres 

zwykłych czynności Spółki. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej 

uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”, 

3) w § 12 Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym – obiegowo lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

Dla ważności uchwał podejmowanych w tym trybie wymagane jest wcześniejsze 

zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o treści projektów uchwał poddanych 

pod głosowanie. 

6. Sposób wykonywania czynności oraz organizację Zarządu określa szczegółowo 

Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
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Uzasadnienie: 

Zmiana § 12 ust. 2 Statutu zakłada dodanie zdania pierwszego o treści jak powyżej, w celu 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, iż Statut przewiduje regulację odmienną od wymaganej 
przez bezwzględnie obowiązujący przepis art. 371 § 3 k.s.h. 

Proponowany zapis § 12 ust. 4 Statutu Spółki wiąże się z treścią art. 371 § 1 kodeksu spółek 
handlowych. Omawiany przepis kodeksu dotyczy sytuacji, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, 
stanowiąc, że wszyscy jego członkowie są wówczas uprawnieni i obowiązani do wspólnego 
prowadzenia spraw spółki, z zastrzeżeniem jednak możliwości odmiennej regulacji tej kwestii 
w statucie. Wskazanym jest zatem wprowadzenie do Statutu Spółki zapisu zmieniającego 
zasadę kolegialności, celem doprecyzowania, że uchwała Zarządu nie jest wymagana 
dla dokonania każdej czynności, nawet mniejszej wagi.  

Proponowany § 12 ust. 5 Statutu Spółki odpowiada regulacji przyjętej dla podejmowania uchwał 
przez Członków Rady Nadzorczej (por. § 18 ust. 4 i 6 Statutu, art. 388 § 3 k.s.h.). Szczegółowy 
sposób podejmowania uchwał w tych trybach określi Regulamin Zarządu (zapis dotyczący 
tej kwestii został z dotychczasowego ust. 4 przeniesiony do ust. 6 w związku z dokonywanymi 
zmianami). 
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Uchwała nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 18 Statutu Spółki 

ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 4 uważa się za ważnie podjęte, 

gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał poddanych 

pod głosowanie, a w głosowaniu nad uchwałą weźmie udział większość członków Rady. Rada 

Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego. O podejmowaniu uchwał w trybie określonym w ust. 4 

decyduje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  

 

Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zasad podejmowania uchwał w trybie 
pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
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Uchwała nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: 

1) w § 19 w ust. 2 Statutu Spółki pkt 17 - 19 otrzymują brzmienie: 

„17) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,  

18) akceptowanie wniosków Zarządu dotyczących wykonywania przez reprezentantów 

Spółki prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek,  

w których Spółka posiada co najmniej 20% akcji lub udziałów, w następujących 

sprawach: zmiany statutu lub umowy spółki, zbycia, wydzierżawienia oraz obciążenia 

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, połączenia, podziału, przekształcenia 

oraz rozwiązania spółki, a także we wszelkich innych sprawach dotyczących 

rozporządzenia prawami lub zaciągnięcia zobowiązań, których wartość przewyższa 

5.000.000 zł (pięć milionów złotych), z zastrzeżeniem jednakże, że w przypadku 

zobowiązań okresowych lub umów zawieranych z tym samym podmiotem, wartość 

rozporządzenia lub zobowiązania oznacza łączną wartość transakcji w okresie  

12 (dwunastu) miesięcy, 

 19) wyrażanie zgody na dokonywanie następujących czynności prawnych, wraz z 

określaniem ich warunków, których wartość przewyższa 5.000.000 zł (pięć milionów 

złotych), z zastrzeżeniem jednakże, że w przypadku zobowiązań okresowych lub umów 

zawieranych z tym samym podmiotem, wartość rozporządzenia lub zobowiązania 

oznacza łączną wartość transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy:  

a) obejmowanie, nabywanie, zbywanie lub obciążanie akcji lub udziałów w innych 

spółkach,  

b) nabywanie, zbywanie, zamianę, obciążanie nieruchomości, udziału w nieruchomości, 

użytkowania wieczystego, lub innych składników majątku trwałego Spółki,  
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c) zaciągnięcie innych zobowiązań, w tym z tytułu pożyczki, kredytu, leasingu, 

poręczenia i weksla, z wyłączeniem zobowiązań zaciąganych w ramach zwykłej 

działalności operacyjnej Spółki.” , 

2) w § 19 w ust. 2 Statutu Spółki skreśla się pkt 20 i 21, 

3) w § 19 Statutu Spółki skreśla się ust. 3. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zmiana Statutu Spółki wynikająca z proponowanego brzmienia § 19 ust. 2 pkt 18 ma na celu 
pozostawienie w gestii Zarządu kwestii udzielania instrukcji reprezentantom Spółki, wykonującym 
w jej imieniu prawo głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników innych 
spółek, za wyjątkiem spraw kluczowych, do jakich należy przekształcenie Spółki, jej rozwiązanie, 
albo wydzierżawienie całości lub części przedsiębiorstwa oraz wszelkich innych, których wartość 
przedmiotu przekracza 5 mln zł.  

Proponowane brzmienie § 19 ust. 2 pkt 17 i 19 ujednolica i zastępuje kwestie uregulowane 
dotychczas w § 19 ust. 2 pkt 17, 19, 20 i 21 Statutu. Zmiana ma na celu usunięcie wymogu 
zgody Rady Nadzorczej dla czynności, których wartość przedmiotu, niezależnie od jego rodzaju, 
nie przekracza 5 mln zł.  

Pominięcie w nowej redakcji § 19 treści uregulowanej obecnie w ust. 3 wiąże się z opisanymi 
wyżej zmianami redakcyjnymi. Instytucja przewidziana obecnym brzmieniem § 19 ust. 3 Statutu 
zostanie zachowana poprzez dodanie § 25 ust. 2 Statutu Spółki.  
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Uchwała nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: 

1) w § 21 Statutu Spółki ust. 2 – 4 otrzymują brzmienie: 

 „2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:  

1) Zarząd Spółki,  

2) Rada Nadzorcza, w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 

1) Zarząd Spółki: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego,  

2) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, 

3) akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego  

lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy  

w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) lit. b) powyżej, powinno nastąpić 

w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.”, 

 2) w § 21 Statutu Spółki skreśla się ust. 5. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do dokonanej 
nowelizacji Kodeksu spółek handlowych wprowadzającej istotne zmiany w przepisach 
regulujących Walne Zgromadzenie.  
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Uchwała nr 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 22 Statutu Spółki 

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą 

żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia na warunkach określonych w kodeksie spółek handlowych.  

3. Akcjonariusze mogą zgłaszać projekty uchwał na warunkach określonych w kodeksie spółek 

handlowych”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie brzmienia Statutu Spółki do dokonanej 
nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzającej istotne zmiany w przepisach 
regulujących Walne Zgromadzenie.  



                                Projekty Uchwał ZWZ Armatura Kraków S.A. z dnia 23 kwietnia  2010 r.  

– wraz z uzasadnieniami  

 29 

Uchwała nr 27 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 25 Statutu Spółki 

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości  

nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

W związku z proponowanymi zmianami w § 19 Statutu Spółki ograniczającymi wymóg uzyskania 
zgody Rady Nadzorczej do spraw, których wartość przedmiotu przekracza 5 mln złotych, między 
innymi w odniesieniu do czynności obejmujących nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 
wieczystego lub udziału w nieruchomości, celowym jest jednoznaczne wyłączenie w całym 
zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia do wyrażania zgody na te czynności. 
W przeciwnym razie mogłyby bowiem powstać wątpliwości, czy zgodnie przepisami kodeksu 
spółek handlowych dla czynności poniżej ww. progu kwotowego nie jest jeszcze potrzebna 
zgoda Walnego Zgromadzenia.  
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Uchwała nr 28 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie:  zmiany Statutu Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 29 w ust. 1 Statutu 

Spółki pkt. 6 otrzymuje następujące brzmienie: 

„6) fundusze premiowe przeznaczone na wypłatę premii przewidzianych w obowiązujących 

programach motywacyjnych wprowadzonych w Spółce na podstawie uchwał Walnego 

Zgromadzenia”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Proponowana zmiana uzasadniona jest faktem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu 
wynikającej z uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2010 r., na mocy 
której wprowadzono w Spółce nowy program motywacyjny.  
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Uchwała nr 29 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 

Spółki. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 430 § 5 k.s.h., uchwala, co następuje:  

§ 1 

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, 

uwzględniającego wszystkie dotychczas wprowadzone do Statutu zmiany, w tym zmiany 

wprowadzone uchwałami podjętymi w dniu dzisiejszym.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h zmiany redakcyjne Statutu mogą być wprowadzone do Statutu 

przez Radę Nadzorczą, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.  
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Uchwała nr 30 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 385 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią ………………………. ze składu Rady Nadzorczej 

Spółki.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Projekt uchwały zaproponowany w związku z wnioskiem zgłoszonym przez Akcjonariusza 
w sprawie dodania do porządku obrad walnego zgromadzenia punktu „Podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. 
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Uchwała nr 31 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Armatura Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 

z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej.  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Kraków S.A., działając na podstawie  

art. 385 § 1 k.s.h. oraz  § 15 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ………………………. w skład Rady Nadzorczej  

Spółki V kadencji.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 

Uzasadnienie: 

Projekt uchwały zaproponowany w związku z wnioskiem zgłoszonym przez Akcjonariusza 
w sprawie dodania do porządku obrad walnego zgromadzenia punktu „Podjęcie uchwały 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”. 

 


