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Uchwały powzięte na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RUCH S.A.  

w dniu 24 czerwca 2010 r.  
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. powierza Panu Andrzejowi Leganowiczowi funkcję 
Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia spółki RUCH S.A. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 
 
W głosowaniu oddano 32.650.848 ważnych głosów z 32.650.848 akcji stanowiących 55,51% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 32.650.848 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 

 
 
 

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RUCH S.A. odstąpiło od wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na brak 
kandydatur. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 32.650.848 ważnych głosów z 32.650.848 akcji stanowiących 55,51% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 32.650.848 głosami za, przy braku 
głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania wiążących uchwał. 
4. Wybór komisji skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 
8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2009. 
9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu 
dotyczącego pokrycia straty. 

10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: 
a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 
b. oceny pracy Rady Nadzorczej, 
c. sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego. 

11. Podjęcie Uchwał w sprawie: 
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, 
b. pokrycia straty za rok obrotowy 2009 r. 
c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r., 
d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2009 r. 

12. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
13. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa 

własności zabudowań, nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Plac Słowiański 10. 
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa 

własności zabudowań, nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 12. 
15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rogozińskiego. 
16. Wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 32.650.848 ważnych głosów z 32.650.848 akcji stanowiących 55,51% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 32.650.848 głosami za, przy braku 
głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz na podstawie §54 ust. 1 pkt 1 Statutu RUCH S.A., postanawia zatwierdzić Sprawozdanie 
Zarządu z działalności Spółki za rok 2009. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.347 ważnych głosów z 38.527.347 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 38.526.450 głosami za, przy 897 głosów 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz na podstawie §54 ust. 1 pkt 1 Statutu RUCH S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie 
finansowe RUCH S.A. za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą: 
 
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 
2. Bilans wykazujący sumę bilansową w wysokości 808 550 tys. złotych. 
3. Rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 73 228 tys. złotych. 
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 400 433 

tys. złotych. 
5. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 85 

810 tys. złotych. 
6. Noty objaśniające i dodatkowe. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.347 ważnych głosów z 38.527.347 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 38.526.450 głosami za, przy braku 
głosów przeciw oraz 897 głosach wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009 r.  

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 3 Statutu RUCH S.A., postanawia stratę netto w wysokości 73.227.703,25 zł 
osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2009 pokryć z kapitału zapasowego Spółki. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 38.527.348 głosami za, przy braku 
głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Białemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Białemu – Prezesowi 
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia funkcji 
Prezesa Zarządu tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.526.451 głosami za, przy 897 głosów 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
W tym miejscu Henryk Dziubiński - akcjonariusz Spółki oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale 
i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu. 
W tym miejscu Jerzy Domański - akcjonariusz Spółki oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale 
i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu. 
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Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Owczarkowi - Członkowi Zarządu Spółki  

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Zdzisławowi Owczarkowi – 
Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia 
funkcji Członka Zarządu tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.526.451 głosami za, przy 897 głosów 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
W tym miejscu Henryk Dziubiński - akcjonariusz Spółki oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale 
i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu. 
W tym miejscu Jerzy Domański - akcjonariusz Spółki oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale 
i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Szymańskiemu - Członkowi Zarządu Spółki 
 z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Szymańskiemu – 
Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia 
funkcji Członka Zarządu tj. od 01.01.2009 r. do 29.06.2009 r. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.527.338 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Kołaczowi - Członkowi Zarządu Spółki  

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Dariuszowi Kołaczowi – Członkowi 
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia funkcji 
Członka Zarządu tj. od 01.01.2009 r. do 17.04.2009 r.  
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.347 ważnych głosów z 38.527.347 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.527.337 głosami za, przy 10 głosach 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Ścibutowi - Członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Bogdanowi Ścibutowi – Członkowi 
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia funkcji 
Członka Zarządu tj. od 01.06.2009 r. do 31.12.2009 r.  

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.526.451 głosami za, przy 897 głosach 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
W tym miejscu Henryk Dziubiński - akcjonariusz Spółki oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale 
i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu. 
W tym miejscu Jerzy Domański - akcjonariusz Spółki oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale 
i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu. 
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Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Sołkowi - Członkowi Zarządu Spółki  

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Robertowi Sołkowi - Członkowi 
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia funkcji 
Członka Zarządu tj. od 29.06.2009 r. do 31.12.2009 r.  
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.527.338 głosami za, przy 10 głosach 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Sardeckiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki 
z wykonania przez nią obowiązków w 2009 r. 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Pani Agnieszce Sardeckiej - 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 
za okres pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.526.461 ważnych głosów z 38.526.461 akcji stanowiących 65,49% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.526.451 głosami za, przy 10 głosach 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Szanserowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Tomaszowi Szanserowi - Członkowi 
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.527.348 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Jasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Radosławowi Jasińskiemu - 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.347 ważnych głosów z 38.527.347 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.526.450 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz 897 głosach wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Widence - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Widence - Członkowi 
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.526.451 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz 897 głosach wstrzymujących się. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Charzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Adrianowi Charzyńskiemu - 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.526.451 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz 897 głosach wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Hanuszewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Zdzisławowi Hanuszewiczowi - 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.  

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.527.348 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stefanowi Kwiatkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Stefanowi Kwiatkowskiemu - 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.527.347 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz 1 głosie wstrzymującym się. 
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Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Lisieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Lisieckiemu - Członkowi 
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia 
funkcji członka Rady Nadzorczej tj. od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.527.348 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szozda - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r. 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych, §54 ust. 1 pkt 2 Statutu RUCH S.A., postanawia udzielić Panu Maciejowi Szozda - Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 za okres pełnienia funkcji 
członka Rady Nadzorczej tj. od 09.03.2009 r. do 31.07.2009 r. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 38.526.451 głosami za, przy braku głosów 
przeciw oraz 897 głosach wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej 

 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie § 34 Statutu spółki RUCH S.A., postanawia 
ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej spółki RUCH S.A. na 10 (dziesięć) osób. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.338 ważnych głosów z 38.527.338 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 32.649.950 głosami za, przy 888 głosach 
przeciw oraz 5.876.500 głosów wstrzymujących się. 
 
W tym miejscu Dariusz Zawiślak - pełnomocnik Marty Rybickiej - akcjonariusza Spółki oświadczył, że głosował 
przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu. 
 
 
 
 

Uchwała Nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 

z dnia 24.06.2010 r. 
 

w sprawie powołania Joanny Stuglik do składu Rady Nadzorczej 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych 
oraz §54 ust. 2 pkt 1 Statutu spółki RUCH S.A., postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Joannę Stuglik. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

 
W głosowaniu oddano 38.526.451 ważnych głosów z 38.526.451 akcji stanowiących 65,49% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 32.649.950 głosami za, przy 1 głosie 
przeciw oraz 5.876.500 głosach wstrzymujących się. 
 
W tym miejscu Dariusz Zawiślak - pełnomocnik Marty Rybickiej - akcjonariusza Spółki oświadczył, że głosował 
przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu. 
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Uchwała Nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Plac Słowiański 10 oraz prawa własności zabudowań 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych 
oraz §54 ust. 3 pkt 3 Statutu RUCH S.A., postanawia wyrazić zgodę na zbycie za cenę nie niższą niż 
2.037.462,00 zł (słownie: dwa miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote) prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Plac 
Słowiański 10, na którą składa się działka gruntu nr 167/1 o powierzchni 0,2183 ha, stanowiąca własność Skarbu 
Państwa oraz związanego z nim przysługującego RUCH S.A. prawa własności zabudowań zlokalizowanych 
na ww. gruncie w postaci: 
 
- budynku biurowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 1731,24 m², 
- budynku biurowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 146,7 m², 
- budynku sklepowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 72,65 m², 
- budynku biurowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 203,00 m², 
- budynku garażowego o powierzchni użytkowej 123,68 m², 
 
stanowiących odrębny przedmiot własności, dla których to nieruchomości prowadzona jest w VI Wydziale Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze księga wieczysta KW nr ZG1E/00046810/1. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.526.461 ważnych głosów z 38.526.461 akcji stanowiących 65,49% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 32.649.950 głosami za, przy 1 głosie 
przeciw oraz 5.876.510 głosach wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Nowym Sączu, przy ul. Śniadeckich 12 oraz prawa własności zabudowań 
 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 54 ust. 3 pkt 3 Statutu RUCH S.A., postanawia wyrazić zgodę na zbycie za cenę nie niższą niż 
2.493.500,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 12, na którą 
składa się działka gruntu nr 71 o powierzchni 0,2044 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa oraz związanego 
z nim przysługującego RUCH S.A. prawa własności zabudowań posadowionych na ww. nieruchomości w postaci: 
 
- budynku biurowo-magazynowego o powierzchni użytkowej 866,20 m², 
- budynku ekspedycji prasy o powierzchni użytkowej 370 m², 
- wolnostojącego kiosku o powierzchni użytkowej 20 m², 

 
stanowiących odrębny przedmiot własności, dla których to nieruchomości prowadzona jest w VI Wydziale Ksiąg 
Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu księga wieczysta KW nr NS1S/00017235/1. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.526.461 ważnych głosów z 38.526.461 akcji stanowiących 65,49% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 32.649.950 głosami za, przy 1 głosie 
przeciw oraz 5.876.510 głosach wstrzymujących się. 
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Uchwała Nr 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. 
z dnia 24.06.2010 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej 

w Krakowie, przy ul. Rogozińskiego 
 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych 
oraz §54 ust. 3 pkt 3 Statutu RUCH S.A., postanawia wyrazić zgodę na zbycie za cenę nie niższą niż 
2.288.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, przy ul. Rogozińskiego, na którą składa się działka 
gruntu nr 115/60 o powierzchni 0,2802 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa, dla której to nieruchomości 
prowadzona jest w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza księga wieczysta 
KW nr KR1P/00272955/1. 
 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
W głosowaniu oddano 38.527.348 ważnych głosów z 38.527.348 akcji stanowiących 65,50% kapitału 
zakładowego Spółki, a uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 32.649.950 głosami za, przy 1 głosie 
przeciw oraz 5.877.397 głosach wstrzymujących się. 

 


