
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Yawal S.A. w 

dniu 28 czerwca 2010 r. 
 

 

 

 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. wybiera Pana Edmunda Mzyka na 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3.135. 456 akcje 

stanowiące 51,45 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.713.856 

głosów, głosy ważne 6.713.856  ,  głosy „ZA” 6.713.856 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwałę podjęto jednomyślnie. 

 

 

 

Do pkt. 3 Porządku Obrad obecnych było 11 Akcjonariuszy reprezentujących 3.135.456 akcji 

stanowiących 51,45% kapitału zakładowego, reprezentujących 6.713.856 głosów 

stanowiących 69,41% łącznej liczby głosów. Od pkt. 4 Porządku obrad obecnych było 12 

Akcjonariuszy reprezentujących 3.237.915 akcji stanowiących 53,14% kapitału zakładowego, 

reprezentujących 6.816.315 głosów stanowiących 70,47% łącznej liczby głosów.



Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym 

brzmieniu: 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL 

S.A. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2009 r. oraz wniosku Zarządu 

dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2009. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z 

działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2009. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2009. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2009. 

12. Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany sposobu 

reprezentacji Spółki. 

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach z dnia 31 października 2008 r. 

w taki sposób, że zmianie ulegnie przeznaczenie nabytych akcji własnych. 

16. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwał nr 17, 18, 19, 20, 21, 22 Walnego 

Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach z dnia 17 kwietnia 2009 r. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

 

 

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego YAWAL S.A. za rok 2009 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 

395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po 

zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza 

sprawozdanie finansowe YAWAL S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 

2009 r., w skład którego wchodzą: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2) bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów  

wykazuje sumę 209.532 tys. zł.,  

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wykazujący 

zysk netto 10.205 tys. zł., 

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych  netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1.294 tys. 

zł.,  

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. 

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.431 tys. zł., 

6) informacja dodatkowa. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315  ,  głosy „ZA” 5.292.851, głosy „PRZECIW” 0 , głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 1.523.464,  

Uchwałę  podjęto większością głosów 77,650%. 



Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2009 

 

 
§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 

395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, po 

zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności YAWAL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do 

dnia 31 grudnia 2009 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

 

 

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: podziału zysku za rok 2009 

 
§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu 

Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, działając na podstawie 

art. 395 §2 pkt 2) i 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt b) i § 33 pkt 

c)  Statutu Spółki postanawia kwotę 10.205 tys. zł. stanowiącą zysk za rok 2009 przeznaczyć 

w całości na kapitał zapasowy. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  



Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia  28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2009. 

 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie 

art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. a Statutu 

Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, 

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za 

okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., w skład którego wchodzą: 

 wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

 skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 225.935 tys. zł.; 

 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 

2009 r. wykazujący stratę netto grupy kapitałowej w wysokości 5.612 tys. zł.; 

 zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. 

do 31 grudnia 2009 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.161 tys. zł. 

 skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o 

2.210 tys. zł.; 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

 



Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2009. 

 

 
§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie 

art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. a) Statutu 

Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. w okresie 

od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

 

 

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2009.  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

YAWAL S.A. w 2009 r., rocznym sprawozdaniem finansowym YAWAL S.A. za rok 2009 

oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić 

absolutorium Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMU - Prezesowi Zarządu, z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 2009 r. 

do 16 grudnia 2009 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”115.000, głosy „PRZECIW” 5.155.067  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 1.546.248,  Uchwała nie została podjęta. 

 

 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2009.  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

YAWAL S.A. w 2009 r., rocznym sprawozdaniem finansowym YAWAL S.A.  za rok 2009 

oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia udzielić 

absolutorium Pani Henryce NIESZPOREK - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 

2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”115.000, głosy „PRZECIW” 5.155.067  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 1.546.248,  Uchwała nie została podjęta. 



Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.  

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Edmundowi MZYK z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 

2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 2.679.259  akcje, 

stanowiące 43,97 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4.707.659 

głosów, głosy ważne 4.707.659 ,  głosy „ZA” 4.707.659, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0.  Uchwałę podjęto jednomyślnie.



 

 
Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.  

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Janowi PILARCZYKOWI  z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 

2009 r. do 25 marca 2009 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  



 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.  

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić absolutorium Pani Marii MZYK  z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 

31 grudnia 2009 r.  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.252 akcje, 

stanowiące 53,12 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.815.652 

głosów, głosy ważne 6.815.652,  głosy „ZA” 6.815.652, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.  

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić  absolutorium  Panu Adamowi SZLEMPO  z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 

2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

.  

 

 

 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Włodzimierzowi CICHONIOWI z  

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 

od 1 stycznia 2009 r. do 25 marca 2009 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.  

 

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić  absolutorium Panu Przemysławowi CIESZYŃSKIEMU z  

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 

od 25 marca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.  

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

 

 

 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2009.  

 

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić  absolutorium Panu Cezaremu IWAŃSKIEMU z  wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 25 marca 

2009 r. do 31 grudnia 2009 r.  

  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

. 

 

 



 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

 

 

 

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie zmiany Statutu YAWAL S.A. 

 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach dokonuje zmiany 

Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowemu § 25 ust. 4 Statutu w brzmieniu: 

 

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału 

zakładowego – żądający zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia – są zobowiązani 

do jednoczesnego przekazania na ręce zarządu projektów uchwał proponowanych do 

przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.” 

 

nadaje się następujące, nowe brzmienie: 

 

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego – żądający zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia – są zobowiązani 

do jednoczesnego przekazania na ręce zarządu projektów uchwał proponowanych do 

przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.” 

 

 

.   

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  



Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. 

 

 

§1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach dokonuje zmiany 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w taki sposób, że: 

 

I. 

 

dotychczasowemu § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

nadaje się następujące, nowe brzmienie: 

Walne zgromadzenie spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej 

spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do  

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być 

dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 

II. 

 

dotychczasowemu § 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

nadaje się następujące, nowe brzmienie: 

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:   

1) datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek 

obrad,  

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu 

i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:   

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad walnego zgromadzenia,  

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących 

spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub 

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed 

terminem walnego zgromadzenia,  

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących 

spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego 

zgromadzenia,  

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w 

szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez 

pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,  



e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  

f) sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  

3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 

406
,
 

4) informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko 

osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu,  

5)  wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być 

przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie 

przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej 

spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 

przed terminem walnego zgromadzenia,  

6)  wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje 

dotyczące walnego zgromadzenia. 

III. 

 

dotychczasowemu § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

nadaje się następujące, nowe brzmienie: 

 

Wszystkie sprawy wnoszone na walne zgromadzenie przez zarząd spółki lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego muszą być uprzednio 

przedstawione – w formie projektów uchwał lub pisemnego uzasadnienia zgłoszonego 

żądania umieszczenia danej sprawy w porządku obrad, o ile przepisy prawa wymagają 

sporządzenia takiego uzasadnienia – radzie nadzorczej do zaopiniowania. 

 

IV. 

 

dotychczasowemu § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

nadaje się następujące, nowe brzmienie: 

 

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne 

materiały powinny być przedstawiane (udostępniane w siedzibie spółki) akcjonariuszom wraz 

z uzasadnieniem, o ile przepisy prawa wymagają sporządzenia takiego uzasadnienia i opinia 

rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z 

nimi i dokonanie ich oceny, z zastrzeżeniem ust. 4. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto jednomyślnie.  
 

 
 
 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany sposobu reprezentacji Spółki 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach dokonuje zmiany 

Statutu Spółki w taki sposób, że dotychczasowemu § 16 Statutu w brzmieniu: 

 

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z 

prokurentem.” 

 

nadaje się następujące, nowe brzmienie: 

 

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: 

Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu 

łącznie z prokurentem.” 

 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”5.849.100, głosy „PRZECIW” 967.215  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0.  Uchwałę podjęto  większością głosów 85,81%. 

Do uchwały Pełnomocnik Akcjonariusza zgłosił sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie. 
 
 
 
 
 
 
 

Przed pkt. 15 Porządku Obrad Akcjonariusz Pan EDMUND MZYK oświadczył, iż  wycofuje 

swój wniosek z dnia 4 czerwca 2010 roku o umieszczenie  w Porządku Obrad tego 

Zgromadzenia podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia YAWAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach z dnia 31 

października 2008 roku w taki sposób, że zmianie ulegnie przeznaczenie nabytych akcji 

własnych. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia w związku z powyższym oświadczeniem Akcjonariusza Pana 

EDMUNDA MZYK zarządził głosowanie nad następującej treści uchwałą: 
 
 
 



 
 
 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 28 czerwca 2010 r. 

 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach postanawia o 

niepodejmowaniu uchwały w przedmiocie pkt. 15 Porządku Obrad. 

 

 W głosowaniu  jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”6.816.315, głosy „PRZECIW” 0  , głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwała została podjęta jednomyślnie. 

  

 

Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

YAWAL S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 17 

kwietnia 2009 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie 

nabycia akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółek z nią powiązanych poprzez przesunięcie 

części kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia YAWAL S.A. w dniu 31.10.2008r. 

oraz 

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 17 

kwietnia 2009 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie 

nabycia akcji Spółki przez osoby inne niż pracownicy Spółki lub spółek z nią powiązanych poprzez 

przesunięcie części kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. w dniu 31.10.2008 r. 

 

Na podstawie art. 396 § 4 i 5 w zw. z art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 pkt 4 Statutu 

Spółki uchwala się co następuje: 

  

      §1. 

1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 35.000.000,00 zł (trzydzieści pięć milionów złotych). 

 

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z połączenia kapitału rezerwowego w wysokości 

20.000.000,00 zł  (dwadzieścia milionów złotych) utworzonego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia YAWAL S.A. z dniu 17.04.2009 r. z przesunięcia ww. kwoty z kapitału rezerwowego 

utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.10.2008 

roku z kapitałem rezerwowym w wysokości  15.000.000,00 zł. (piętnaście milionów złotych) 

utworzonym uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dniu 17.04.2009 r. 

z przesunięcia ww. kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 31.10.2008 roku 

 

3. Kapitał rezerwowy w całości przeznacza się na finansowanie pracownikom Spółki lub spółek z nią 

powiązanych, jak również osobom innym niż pracownicy Spółki lub spółek z nią powiązanych 

nabycia akcji Spółki do dnia 31 grudnia 2011 r.  

 



4.  Warunki finansowania nabywania akcji własnych pracownikom Spółki lub spółek z nią 

powiązanych, jak również osobom innym niż pracownicy Spółki lub spółek z nią powiązanych 

nabywania akcji własnych, uchwalone w uchwałach nr 20 oraz nr 21 Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 17.04.2009 r.  pozostają bez zmian. 

 

  

.      §2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2010 r. 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”5.849.100, głosy „PRZECIW” 967.215  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto  większością głosów 85,81%. 

Do uchwały Pełnomocnik Akcjonariusza zgłosił sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie.  

 

 

Uchwała nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL S.A. z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 17 

kwietnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę, które 

mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub 

spółce z nią powiązanej przez okres 3 lat.  

 

Na podstawie art. 362 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki zmienia się 

§ 2 lit. c pkt iv) uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YAWAL S.A. z dnia 17 

kwietnia 2009 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę, które 

mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub 

spółce z nią powiązanej przez okres 3 lat, nadając mu następujące brzmienie: 

 

.      §1. 

Wiążące zgłoszenia do udziału w programie mogą być składane do dnia 31 grudnia 2011 r. 

 

      §2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2010 r. 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3.237.915 akcje, 

stanowiące 53,14 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6.816.315 

głosów, głosy ważne 6.816.315 ,  głosy „ZA”5.849.100, głosy „PRZECIW” 967.215  ,  

głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0,  Uchwałę podjęto  większością głosów 85,81%. 

Do uchwały Pełnomocnik Akcjonariusza zgłosił sprzeciw i wniósł o jego zaprotokołowanie. 

 

 


