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Uchwała Nr 8 / 2010 

XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia  
12 lipca 2010 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu 10 dotyczącego zmiany 
Uchwały Nr 6/2009 XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 
września 2009 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Q, w sprawie 
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 
  
 

§1 
Uchwala się usunięcie z porządku obrad punktu 10 dotyczącego zmiany Uchwały Nr 6/2009 
XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2009 roku w 
sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii Q, w sprawie warunkowego podwyŜszenia 
kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
zmiany statutu Spółki. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu oddano 13.949.000 (trzynaście milionów 
dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów waŜnych, których udział w kapitale 
zakładowym wynosi 62,84 % (sześćdziesiąt dwa 84/100 procent), przy czym głosów „za” 
oddano 13.034.269 (trzynaście milionów trzydzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt 
dziewięć), przy braku głosów „przeciw”, przy 914.731 (dziewięćset czternaście tysięcy 
siedemset trzydzieści jeden)  głosach „wstrzymujących się” i braku  głosów niewaŜnych. 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta.  
 
 

 
Uchwała Nr 9 / 2010 

XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia  
12 lipca 2010 roku w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok. 

 
Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 
handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami), XIX 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę zysku netto za rok 2009 w 
wysokości 57.839.102,22 zł (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć 
tysięcy sto dwa złote 22/100) w następujący sposób: 



2 

 

1) kwotę 12.329.188,38 zł (dwanaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć 
tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 38/100) na pokrycie strat z lat ubiegłych, 
2) kwotę 19.089.722,72 zł (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć 
tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 72/100) na dywidendę dla Akcjonariuszy, co 
daje 0,86 zł (osiemdziesiąt sześć groszy) na 1 (jedną) akcję przy obecnej liczbie akcji. 
W przypadku, gdy do dnia prawa do dywidendy ulegnie zmianie liczba akcji 
uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy na 1 (jedną) akcję zostanie obliczona 
jako iloraz kwoty 19.089.722,72 zł (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć 
tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 72/100) oraz liczby wszystkich akcji 
uprawnionych do dywidendy w dniu prawa do dywidendy, przy czym końcówka 
poniŜej 1 (jednego) grosza zostanie pominięta. Kwota stanowiąca róŜnicę pomiędzy 
kwotą 19.089.722,72 zł (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 
siedemset dwadzieścia dwa złote 72/100), a kwotą wypłaconej dywidendy, 
przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. 
3) kwotę 26.420.191,12 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia 
tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 12/100) na zwiększenie kapitału 
zapasowego Spółki. 

2. Określa się dzień prawa do dywidendy na 26 lipca 2010 r. 

3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2010 r.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe w głosowaniu oddano 13.949.000 (trzynaście milionów 
dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów waŜnych, których udział w kapitale 
zakładowym wynosi 62,84 % (sześćdziesiąt dwa 84/100 procent), przy czym głosów „za” 
oddano 13.299.000 (trzynaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy), przy 
650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących 
się” i braku głosów niewaŜnych. 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta.  


