
Police, dnia 13. kwietnia 2010 r. 
 
 
 

UCHWAŁA NUMER 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Chemicznych „Police” S.A.  

obradującego w dniu 13 kwietnia 2010 roku  

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając 
na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) w 
związku z § 35 ust. 3 Statutu Spółki,  

 

uchwala, co następuje 

 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. odwołuje 
ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Panią Halinę 
Trzcińską (PESEL 56033105702).  
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
W głosowaniu tajnym nad powyŜszą uchwałą oddano:  
 waŜnych głosów 51.153.781 z 51.153.781 akcji, co stanowi 68,21 % kapitału 
zakładowego:  
ogółem – 51.153.781 (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące 
siedemset osiemdziesiąt jeden), w tym:  
za – 51.135.866 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt sześć),  
przeciw – 17.915 (siedemnaście tysięcy dziewięćset piętnaście),  
wstrzymujących się – 0 (zero).  
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA NUMER 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Chemicznych „Police” S.A.  

obradującego w dniu 13 kwietnia 2010 roku  

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając 
na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) w 
związku z § 35 ust. 3 Statutu Spółki,  

 

uchwala, co następuje 

 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. odwołuje 
ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Pana Roberta 
Małłek (PESEL 69041500135).  
 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad powyŜszą uchwałą oddano:  
 waŜnych głosów 51.153.781 z 51.153.781 akcji, co stanowi 68,21 % kapitału 
zakładowego:  
ogółem – 51.153.781 (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące 
siedemset osiemdziesiąt jeden), w tym:  
za – 51.135.866 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt sześć),  
przeciw – 17.915 (siedemnaście tysięcy dziewięćset piętnaście),  
wstrzymujących się – 0 (zero).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA NUMER 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Chemicznych „Police” S.A.  

obradującego w dniu 13 kwietnia 2010 roku  

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając 
na podstawie art. 385 § 1, art. 369 §1 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki,  
 

uchwala, co następuje  

 

§ 1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje 
do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Pana Marka 
Mroczkowskiego (PESEL 56011404399) na IV wspólną kadencję, której koniec 
upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 oraz na następną V 
wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
obrotowy 2012.  
 

§ 2  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
W głosowaniu tajnym nad powyŜszą uchwałą oddano:  
 waŜnych głosów 51.153.781 z 51.153.781 akcji, co stanowi 68,21 % kapitału 
zakładowego:  
ogółem – 51.153.781 (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące 
siedemset osiemdziesiąt jeden), w tym:  
za – 51.135.866 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt sześć),  
przeciw – 17.915 (siedemnaście tysięcy dziewięćset piętnaście),  
wstrzymujących się – 0 (zero).  
 
 
 



UCHWAŁA NUMER 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zakładów Chemicznych „Police” S.A.  

obradującego w dniu 13 kwietnia 2010 roku  

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „Police” S.A.  

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A, działając 
na podstawie art. 385 § 1, art. 369 §1 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 55 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki,  
 

uchwala, co następuje  

 

§ 1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. powołuje 
do składu Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Pana Zygmunta 
Kwiatkowskiego (PESEL 54052007676) na IV wspólną kadencję, której koniec 
upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 oraz na następną V 
wspólną kadencję, której koniec upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Z.Ch. „Police” S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 
obrotowy 2012.  
 

§ 2  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
 
 
W głosowaniu tajnym nad powyŜszą uchwałą oddano:  
waŜnych głosów 51.153.781 z 51.153.781 akcji, co stanowi 68,21 % kapitału 
zakładowego:  
ogółem – 51.153.781 (pięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące 
siedemset osiemdziesiąt jeden), w tym:  
za – 51.135.866 (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset 
sześćdziesiąt sześć),  
przeciw – 17.915 (siedemnaście tysięcy dziewięćset piętnaście),  
wstrzymujących się – 0 (zero).  
 
 
 


