
 1 

 
 

U C H W A Ł A   Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna 

z dnia 29 czerwca 2010r.  
w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna wybiera na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Wielgusa. - 

§ 2 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
 
Uzasadnienie. 
Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia jest wymogiem ustawowym przewidzianym 
w art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------- 

Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego 
zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za 
przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, 
udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały 
podjęte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania 
skutecznych uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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U C H W A Ł A   Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna 

z dnia 29 czerwca 2010r.  
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Lublińcu, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------- 

§ 1 
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć jej obowiązki 
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607, -------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607 -------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 

 
Uzasadnienie. 
Regulamin Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. przewiduje możliwość rezygnacji 
z wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie jej obowiązków przewodniczącemu walnego 
zgromadzenia za jego zgodą. W przypadku liczenia głosów w systemie elektronicznym, 
rezygnacja z wyboru komisji skrutacyjnej jest uzasadniona. ------------------------------------------ 
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U C H W A Ł A   Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna przyjmuje 
następujący porządek obrad: --------------------------------------------------------------- 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- 
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------ 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------- 
5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------- 
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2009. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.------ 
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Lentex wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 
2009. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 
rok obrotowy 2009 wraz ze sprawozdaniem z oceny: sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki 
za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu w sprawie 
podziału zysku za rok obrotowy 2009.------------------------------------------------- 

10. Dyskusja. ----------------------------------------------------------------------------------- 
11. Podjęcie uchwał:-------------------------------------------------------------------------- 

a. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
za rok obrotowy 2009, ----------------------------------------------------------- 

b. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2009, -------------------------------------------------------------------- 

c. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2009, --------------------------- 

d. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009,---------------------------- 
e. w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009. ---------------- 
12. Zamknięcie obrad. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
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Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607, -------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów.---------------------------------------------------------------- 
 
Uzasadnienie. 
Przyjęcie przez walne zgromadzenie porządku obrad jest przewidziane w § 6 ust. 2 
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Stosownie do postanowienia art. 409 § 2 ksh. 
walne zgromadzenie może usunąć z porządku obrad poszczególna sprawę lub zmienić 
kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad. ------------------------------------------------- 
Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie 
głosować tylko, co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy 
jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu, 
co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.-------------------------------------------------- 
W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu 
kapitału w praktyce jest niemożliwa, zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy 
Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie. ----------- 
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UCHWAŁA   Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2009. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Lublińcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po 
rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki 
za rok obrotowy 2009  uchwala, co następuje: ------------------------------------------ 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Zakładów 
"Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2009 w wersji przedstawionej przez Zarząd.--------------------------------- 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 stanowi 
Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. ---------------------------------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
 
Załącznik nr 1 do powyższej Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym 
jednostkowym w dniu 19.03.2010r. 
Uzasadnienie. 
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za dany rok obrotowy jest należy 
do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia i jest to ustawowy wymóg przewidziany  
w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu 
powinno nastąpić w terminie do 30 czerwca roku następnego po zakończeniu roku 
obrotowego.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UCHWAŁA Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładów „Lentex” 

Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu 
spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd 
sprawozdania finansowego Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 
2009 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, a także oceny Rady Nadzorczej 
uchwala, co następuje:----------------------------------------------------------------------- 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakładów 
"Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu za rok obrotowy 2009 
zawierające: ----------------------------------------------------------------------------------- 
1/ sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 

2009r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 206.843 tys. 
zł. (słownie: dwieście sześć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące 
złotych), 

2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2009 wykazujące 
całkowite dochody ogółem w wysokości 16.197 tys. zł. (słownie: 
szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 

3/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz  dodatkowe informacje i objaśnienia, 

4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2009 
wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 3.007 tys. zł. 
(słownie: trzy miliony siedem tysięcy złotych), 

5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009, 
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.045 
tys. zł. (słownie: milion czterdzieści pięć tysięcy złotych) 

Sprawozdanie finansowe, opinia i raportem biegłego rewidenta stanowią 
odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały. ------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607, -------------------------------------------------- 
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- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
 
Załączniki  Nr 1, Nr 2, Nr 3 do powyższej Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem 
rocznym jednostkowym w dniu 19 marca 2010 r.  
Uzasadnienie. 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy jest należy do 
kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia i jest to ustawowy wymóg przewidziany w 
art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu powinno 
nastąpić w terminie do 30 czerwca roku następnego po zakończeniu roku obrotowego. 
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UCHWAŁA Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna 
z dnia 29 czerwca 2010r. 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2009. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu 
spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok 
obrotowy 2009 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok 
obrotowy 2009, uchwala, co następuje: --------------------------------------------------- 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2009 zawierające: --------- 
1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 

31 grudnia 2009r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 
209.140 tys. zł. (słownie: dwieście dziewięć milionów sto czterdzieści 
tysięcy złotych) 

2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 
2009 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości minus 272 tys. 
zł. (słownie: minus dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) 

3/ informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz  dodatkowe informacje i objaśnienia, 

4/ sprawozdanie ze zmian w  skonsolidowanym kapitale własnym za rok 
obrotowy 2009 wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę 
84.200 tys. zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dwieście tysięcy 
złotych 

5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 
2009, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 
4.704 tys zł. (słownie: cztery miliony siedemset cztery tysiące złotych)    

6/ sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Lentex za rok obrotowy 
2009 jako składnik skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią 
odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.-------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
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- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
 
Uzasadnienie. 
Stosownie do postanowienia art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad 
zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 
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UCHWAŁA  Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna 

z dnia 29 czerwca 2010r. 
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009. 

    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2  Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala, co następuje: ---------------------------------------------- 

§ 1 
Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2009, w kwocie 5.232.414,44 zł (słownie: pięć 
milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście złotych 
czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ------------ 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607, -------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 544607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 2000, ------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
 
Uzasadnienie. 
Podział zysku Spółki za dany rok obrotowy jest należy do kompetencji zwyczajnego walnego 
zgromadzenia i jest to ustawowy wymóg przewidziany w art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek 
handlowych. Zarząd Spółki przyjął propozycję podziału zysku netto Zakładów „Lentex” S.A. 
za rok obrotowy 2009, który zgodnie ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta 
sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2009 wynosi 5.232.414,44 zł. (słownie: pięć 
milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaści złotych czterdzieści cztery 
grosze z przeznaczeniem albo w całości na kapitał zapasowy, albowiem starania Spółki o 
zakup 85 % akcji Spółka Gamrat S.A. wymagają gromadzenia środków na ten cel Rada 
Nadzorcza dokonując oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 
obrotowy 2009 rekomenduje Walnemu zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu.--------------- 
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UCHWAŁA Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2010r. 

sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  

    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Majchrzakowi - Prezesowi Zarządu z 
wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009r. do 14.08.2009r. --- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2010r. 
sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  
    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Badora - Członkowi Zarządu z 
wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009r. do 14.09.2009r. --- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów546607,--------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2010r. 
sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  
    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Erykowi Karskiemu - Prezesowi Zarządu z 
wykonania przez niego obowiązków za okres od 14.08.2009r. do 31.12.2009r. --- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 544607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 2000,------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2010r. 

sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  

    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Koza - Przewodniczącemu Rady 
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009r. do 
30.06.2009r. ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607, -------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów.---------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2010r. 

sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  

    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Klapińskiemu - Przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2009r. 
do 31.12.2009r. ------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 544607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 2000,------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2010r. 
sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  
    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Marcinowi Wysockiemu - Członkowi Rady 
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009r. do 
30.06.2009r. ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607, -------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 544607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 2000, ------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  
z dnia 29 czerwca 2010r. 

sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  

    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi - Członkowi Rady 
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009r. do 
30.06.2009r. ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 546607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 0, ----------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2010r. 
sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  
    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Rostworowskiemu - Sekretarzowi Rady 
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2009r. do 
31.12.2009r. ----------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607, -------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 544607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 2000, ------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów.---------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2010r. 
sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  
    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Borysowi Synytsya - Członkowi Rady Nadzorczej z 
wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2009r. do 31.12.2009r. --- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 544607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 2000,------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2010r. 
sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  
    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Pawłowi Wielgus - Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2009r. 
do 31.12.2009r. ------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546606, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546606, -------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 544606, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 2000, ------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0, ----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA Nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna  

z dnia 29 czerwca 2010r. 
sprawie:  udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok obrotowy 2009.  
    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu 
spółek handlowych, uchwala co następuje:----------------------------------------------- 
                                                                     § 1 
Udzielić absolutorium Panu Tadeuszowi Peisert - Członkowi Rady Nadzorczej z 
wykonania przez niego obowiązków za okres od 30.06.2009r. do 31.12.2009r. --- 
                                                                     § 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------- 
 
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: 
- liczba akcji z których oddano ważne głosy 546607, co stanowi 5,02 % kapitału 
zakładowego, ---------------------------------------------------------------------------------- 
- łączna liczba ważnych głosów 546607,-------------------------------------------------- 
- liczba głosów za uchwałą 544607, ------------------------------------------------------- 
- liczba głosów przeciwko uchwale 2000,------------------------------------------------- 
- liczba głosów wstrzymujących się 0,----------------------------------------------------- 
bez zgłoszonych sprzeciwów. --------------------------------------------------------------- 


