
          

        

 

Na podstawie § 17 statutu Spółki, Zarząd LUG S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które 
odbędzie się dnia 16.06.2011r. o godzinie 12:00 w siedzibie LUG S.A. w Zielonej Górze,  
ul. Gorzowska 11. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 

1. Otwarcie Zgromadzenia 

2. Wybór przewodniczącego 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A.  

w 2010 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r. oraz wniosku 

Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. 

6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. za 2010 r. 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: 

a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za  2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących  pokrycia straty netto; 

b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok; 

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2010 r.;   

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r.;  

c. pokrycia straty netto LUG S.A. za 2010 r.;   

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

w 2010 r.;  

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  

LUG S.A. za 2010 r.;   

f.   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2010 r.;   

g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;  

h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

 w 2010 r.;  

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania zadao Komitetu Audytu całej Radzie 

Nadzorczej 

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki 

11. Wolne wnioski 

12. Zamknięcie Zgromadzenia 

 
 



          

        

 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 
kapitału zakładowego mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie 
powinno zostad zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż 
do dnia 26.05.2011r. i powinno zawierad uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 
punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym 
celu stosowne żądanie powinno zostad przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki 
(wza@lug.com.pl). 
 
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą  
kapitału zakładowego mogą przed dniem 16.06.2011r. zgłosid Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad WZ lub sprawy, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie 
elektronicznej powinny zostad przesłane na adres e-mail spółki wza@lug.com.pl Spółka niezwłocznie 
ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. 
Realizacja uprawnieo wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH może nastąpid, jeżeli podmioty 
uprawnione przekażą drogą pocztową, faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo 
depozytowe (obowiązującego w dniu realizacji uprawnienia) wraz z odpowiednim dokumentem 
identyfikującym uprawnionego. 
 
Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszad projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 
 
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyd w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

i wykonywad prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną 

może uczestniczyd w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywad prawo głosu przez osobę 

uprawnioną do składania oświadczeo woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.  

 

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikad z okazanego 

przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii 

potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba 

lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny 

byd uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik 

głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.  

 

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomid Spółkę przy wykorzystaniu 

poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres wza@lug.com.pl dokładając wszelkich 

starao, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. 

 

Pełnomocnictwo powinno byd, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej  

i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej 

poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu w postaci pliku w formacie .pdf lub .jpg, stanowiącego 

zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza na adres e-mail 
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Spółki (wza@lug.com.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierad:  

 dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie 

identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty 

elektronicznej obu tych osób), 

 zakres pełnomocnictwa tj. wskazywad liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu 

oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. 

 

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik 
powinien okazad dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa 
udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości 
pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej 
Spółki, zakładka „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Możliwe są inne formularze udzielanego 
pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. 
 
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. 
 
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzieo 31.05.2011r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w 
ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócid się 
pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (19.05.2011r.) a pierwszym dniem powszednim 
po record date (01.06.2011r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o 
wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
 
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie 

wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Zielona Góra, ul. Gorzowska 11 , w godzinach od 9.00 do 

15.00, w dni powszednie pomiędzy 13 a 15.06.2011r. 

 

Akcjonariusz może żądad przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału  

w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres 

poczty elektronicznej, na który lista powinna byd wysłana. Żądanie takie powinno byd przesłane na 

adres e-mail Spółki (wza@lug.com.pl). 

 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji  

i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 min. przed rozpoczęciem obrad. 
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Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej 

Spółki www.lug.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”, dział „WZA”. Ponadto każdy  

z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej 

dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze 

z dnia 16.06.2011 roku  
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LUG S.A. 
z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje: 

 
§ 1  

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: LUG Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze 
wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią 
……………………………………………………………….……………… . 
 

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA NUMER 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

LUG S.A.  
z siedzibą w Zielonej Górze 

z dnia 16.06.2011 roku  
 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 

13. Otwarcie Zgromadzenia 

14. Wybór przewodniczącego 

15. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał 

16. Przyjęcie porządku obrad 

17. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A.  

w 2010 r., jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r. oraz wniosku 

Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. 

18. Przedstawienie oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. w 2010 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. za 2010 r. 

19. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: 



          

        

 

a. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za  2010 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących  pokrycia straty netto; 

b. sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok; 

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 r. 

20. Podjęcie uchwał w sprawach : 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUG S.A. w 2010 r.;   

b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego LUG S.A. za 2010 r.;  

c. pokrycia straty netto LUG S.A. za 2010 r.;   

d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. 

w 2010 r.;  

e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  

LUG S.A. za 2010 r.;   

f.   zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej LUG S.A. w 2010 r.;   

g. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.;  

h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

 w 2010 r.;  

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania zadao Komitetu Audytu całej Radzie 

Nadzorczej. 

22. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki 

23. Wolne wnioski 

24. Zamknięcie Zgromadzenia 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NUMER 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  z działalności spółki LUG S.A. w 2010 roku 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., w oparciu o art. 20 pkt. a) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LUG S.A. w 2010r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki LUG S.A. za 2010 rok 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając w oparciu o §20 pkt. a) oraz na podstawie art. 53 
ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i art. 395 §2 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 
września 2000 roku – KSH uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd jednostkowe sprawozdanie 
finansowe spółki LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. składające się z: 
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego spółki LUG S.A.,  
2. bilansu spółki LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzieo 31.12.2010r. zamyka się 

kwotą 30 046 138,67 złotych (słownie: trzydzieści milionów czterdzieści sześd tysięcy sto trzydzieści 
osiem złotych 67/100); 

3. rachunku zysków i strat spółki LUG S.A., który wykazuje stratę netto w wysokości  
619 114,82 złotych (słownie: sześdset dziewiętnaście tysięcy sto czternaście złotych 82/100); 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym spółki LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału własnego  
o kwotę 4 571 895,39 złotych (słownie: cztery miliony piędset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset 
dziewięddziesiąt pięd złotych 39/100); 

5. rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków 
pieniężnych do kwoty 255 474,43 złotych (słownie: dwieście pięddziesiąt pięd tysięcy czterysta 
siedemdziesiąt cztery złote 43/100); 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia spółki LUG S.A. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie pokrycia straty spółki LUG S.A. za 2010 rok 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. c) Statutu Spółki,  
w związku z art. 395 §2 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, postanawia, że strata spółki 
LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r. w kwocie 619 114,82 złotych (słownie: 
sześdset dziewiętnaście tysięcy sto czternaście złotych 82/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

UCHWAŁA NUMER 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 rok 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w związku z art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku 
– KSH oraz art. 63c ust.4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu,  
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2010 r. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2010 rok 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. działając na podstawie art. 63 c ust.4 Ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 395 §5 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH 
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się niniejszym przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. składające 
się z: 
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A.; 
2) bilansu Grupy Kapitałowej LUG S.A., który po stronie aktywów i pasywów na dzieo 31.12.2010 r. 

zamyka się kwotą 70 412 203,99 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta dwanaście 
tysięcy dwieście trzy złote 99/100); 

3) rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej LUG S.A., który wykazuje zysk netto  
w wysokości 1 564 163,18 złotych (słownie: milion piędset sześddziesiąt cztery tysiące sto 
sześddziesiąt trzy złote 18/100); 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej LUG S.A. wykazujące wzrost kapitału 
własnego o kwotę 6 755 173,39 złotych (słownie: sześd milionów siedemset pięddziesiąt pięd tysięcy 
sto siedemdziesiąt trzy złote 39/100); 

5) rachunek przepływów pieniężnych spółki LUG S.A. wykazujący zwiększenie stanu środków 
pieniężnych do kwoty 1 342 072,63 złotych (słownie: milion trzysta czterdzieści dwa tysiące 
siedemdziesiąt dwa złote 63/100); 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia Grupy Kapitałowej LUG S.A. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności  

Rady Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2010 rok 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej Spółki LUG S.A. za 2010 r. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NUMER 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium  Panu Ryszardowi Wtorkowskiemu,  

pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu LUG S.A. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. , w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 3 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH, udziela Prezesowi Zarządu 
LUG S.A. Ryszardowi Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

 
UCHWAŁA NUMER 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Ejsmontowi, 

 pełniącemu funkcję Członka Zarządu LUG S.A. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Mariuszowi Ejsmontowi 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NUMER 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Małeckiemu, 

 pełniącemu funkcję Członka Zarządu LUG S.A. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Zarządu LUG S.A. Ryszardowi Małeckiemu 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Iwonie Wtorkowskiej,  

pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH,  udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani 
Iwonie Wtorkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2010. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

UCHWAŁA NUMER 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Wtorkowskiemu,  

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH,  udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Erykowi 
Wtorkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Renacie Baczaoskiej,  

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, postanawia, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Pani 
Renacie Baczaoskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2010. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NUMER 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zygmuntowi Dwik, 

 pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Zygmuntowi 
Dwik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2009. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Zioło,  

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. w oparciu o §20 pkt. b) Statutu Spółki  
w związku z art. 395 §2 pkt. 3 KSH, udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki LUG S.A. Panu Szymonowi 
Zioło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2010. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

UCHWAŁA NUMER 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie delegowania zadao Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. postanawia delegowad zadania Komitetu Audytu całej Radzie 
Nadzorczej. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

        

 

UCHWAŁA NUMER 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. 

z siedzibą w Zielonej Górze 
z dnia 16.06.2011 roku 

 
w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. postanawia zmienid treśd Statutu Spółki w następujący 
sposób: 
 
Dotychczasowa treśd działu III § 5 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu: 
 
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset 
dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy sześdset czterdzieści dwa złote i pięddziesiąt groszy) i dzieli się na nie 
więcej niż 179.964.250 (sto siedemdziesiąt dziewięd milionów dziewiędset sześddziesiąt cztery tysiące 
dwieście pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 
a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł 
(jeden grosz) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 108.000.000 
b) 35.971.400 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji 
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer B 
1 do numer B 35.971.400 oraz; 
c)  35.992.850 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset 
pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda o 
numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru C 35.992.850 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset 
dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset pięddziesiąt). 
2. Akcje nowych emisji mogą byd akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 
3. Kapitał akcyjny może byd podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeostwa objęcia 
akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.   
4. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitowad obligacje, w tym obligacje 
zamienne lub obligacje z prawem pierwszeostwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub 
obligacji z prawem pierwszeostwa wymagają większości trzech czwartych głosów.” 
 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 1.799.642,50 zł (jeden milion siedemset 
dziewięddziesiąt dziewięd tysięcy sześdset czterdzieści dwa złote i pięddziesiąt groszy) i dzieli się na nie 
więcej niż 179.964.250 (sto siedemdziesiąt dziewięd milionów dziewiędset sześddziesiąt cztery tysiące 
dwieście pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 
a) 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł 
(jeden grosz) każda, o numerach od numer A 1 do numer A 108.000.000 



          

        

 

b) 35.971.400 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji 
zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, o numerach od numer B 
1 do numer B 35.971.400 oraz; 
c)  35.992.850 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset 
pięddziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda o 
numerach od numeru C 1 (jeden) do numeru C 35.992.850 (trzydzieści pięd milionów dziewiędset 
dziewięddziesiąt dwa tysiące osiemset pięddziesiąt). 
2. Akcje nowych emisji mogą byd akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 
3. Kapitał akcyjny może byd podwyższony drogą emisji nowych akcji na zasadach określonych uchwałą 
Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeostwa objęcia 
akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.   
4. Akcjonariusz posiadający akcje imienne może żądad ich zamiany na akcje na okaziciela. Z chwilą 
konwersji akcji imiennych na okaziciela tracą one wszystkie dotychczas posiadane uprzywilejowania. 
5. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą tej 
dematerializacji. 
6. Akcjonariusze nie mogą żądad zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne, za wyjątkiem zniesienia 
dematerializacji akcji. W takim przypadku akcjonariusze mogą żądad wydania im akcji, jakie posiadali 
przed dematerializacją. 
7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka może emitowad obligacje, w tym obligacje 
zamienne lub obligacje z prawem pierwszeostwa. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych lub 
obligacji z prawem pierwszeostwa wymagają większości trzech czwartych głosów.” 
 
 

§ 2 
 
Dotychczasowa treśd działu VI § 23 pkt. 3 Statutu Spółki LUG S.A. w brzmieniu: 
 
„ 3.  Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w 

dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może 
określid inny dzieo, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy (dzieo dywidendy), ale dzieo dywidendy nie może byd wyznaczony później niż w 
terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.” 

 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„ 3.  Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w 

dniu powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może 
określid inny dzieo, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy (dzieo dywidendy), ale dzieo dywidendy nie może byd wyznaczony później niż w 
terminie trzech miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku netto Spółki.” 

 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


