
UCHWALANrl
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 

z dnia 2S maja 2011 roku
 

w sprawie wyboru Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia.
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Dzialajac na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek handlowych oraz § 
- na c 

25 ust. 1 i § 27 ust. 1 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie uchwala co nastepujec-c-v->
gloso: 

§ 1 
- mmeJ 

Na przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spolka Akcyjna 
obrad.. 

w Krosnie Odrzanskim wybiera sie Pana Jana Mironika.------------------------------------ p, 
§ 2 

porzade 
Uchwala wchodzi w zycie z chwila podjecia. -------------------------------------------------

1) Otwa 
Wynik tajnego glosowania: ------------------------------------------------------------

2) Wyb 
Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.202 - akcje te stanowia 60,20% ~.i -:', 

. - 3)Wybc.
kapitalu zakladowego. ----------------------------------------------------------------------------

4) Stwie 
Laczna liczba waznych glosow: 686.202, w tym ---------------------------------------------

podejrm 
686.202 glosow .za", -----------------------------------------------------------------------------

5) Przyj , .O I g osow "przeclw " oraz -------------------------------------------------------------------------
6) Rozj 

oglosow .wstrzyrnujacych sie" .-------------------------------------------------------------
sprawoz 

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie. --------------------
a) spraw 

Pan Jan Mironik oswiadczyl, ze wyb6r przyjmuje. ------------------------------------------
b) spraw 

§ 3. Przewodniczacy Zgromadzenia stwierdzil, 
c) spraw 

ze Walne Zgromadzenie zostalo zwolane prawidlowo zgodnie z art. 4021 Kodeksu 
d) spraw 

spolek handlowych, to jest poprzez ogloszenie na stronie intemetowej Spolki oraz w 
e) infon 

spos6b okreslony dla przekazywania informacji biezacych zgodnie z przepisami 0 
oraz dod 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrument6w finansowych do 
7) Spray 

zorganizowanego systemu obrotu oraz 0 spolkach publicznych m. in. w drodze raportu 
z dzialal 

biezacego nr 2612011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku. ----------------------------------------
8) Rozpr 

Przewodniczacy stwierdzil, ze w Walnym Zgromadzeniu uczestnicza 
9) Zatwi 

akcjonariusze, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spolki, 
10) Zat~ 

kt6rzy byli akcjonariuszami Spolki wedlug stanu na koniec dnia rejestracji 
11) Udz 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. dnia 9 maja 2011 roku. Okolicznosci te 
roku 201 

zostaly wykazane wobec Spolki w spos6b przewidziany we wlasciwych przepisach 
12) Ud; 

Kodeksu spolek handlowych. --------------------------------------------------------------------
obowiaz 

Nastepnie Przewodniczacy stwierdzil, ze: ---------------------------------------------
13) Podj 
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na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 686.450 akcji 

glosow co stanowi 60,22 % wszystkich akcji i glos6w,------------------------------------

- niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjecia uchwal objetych porzadkiem 

obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Przewodniczacy stwierdzil, ze w ogloszeniu zostal zawarty nastepujacy 

porzadek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------

2) Wyb6r Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------

3).Wyb6r Komisj i Skrutacyjnej .-----------------------------------------------------------------

4) Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnosci do 

podejmowania uchwal. ---------------------------------------------------------------------------

5) Przyjecie porzadku obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spolki w roku 2010 oraz 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, skladajacego sie z: -------------------

a) sprawozdania z sytuacji finansowej, ---------------------------------------------------------

b) sprawozdania z calkowitych dochod6w, ----------------------------------------------------

c) sprawozdania ze zmian w kapitale wlasnym,-----------------------------------------------

d) sprawozdania z przeplyw6w pienieznych, 

e) infonnacji dodatkowej obejmujacej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

inf .. bi ., .oraz d0 datkowe 1 ormacje 1 0 ~asmema.-------------------------------------------------------

7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynik6w oceny i badania sprawozdania Zarzadu 

z dzialalnosci Spolki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 O. -----------

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci w roku 2010. -----------

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spolki w 2010 roku. ------------

10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. --------------------

11) Udzielenie Czlonkom Zarzadu Spolki absolutorium z wykonania obowiazkow w 

roku 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------

12) Udzielenie Czlonkom Rady Nadzorczej Spolki absolutorium z wykonania 

obowiazkow w roku 2010. ----------------------------------------------------------------------

13) Podjecie uchwaly 0 podziale zysku za 2010 rok.-----------------------------------------
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14) Podjecie uchwaly w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nast~pn'lkadencj~.------

15) Wo1ne glosy i wnioski. ----------------------------------------------------------------------

16) Zamkniecie obrad. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_••••••• -•••••••••••_••••••••• 

§ 4. Nastepnie Zwyczajne Wa1ne 

podjelo nastepujace uchwaly: --------------------------------------------------------------------
25 ust ] 

Uchwala Nr 2
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 

z dnia 25 maja 2011 roku
 
Uchwal 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
w) 

Dzialajac na podstawie § 10 ust 13 Regu1aminu Wa1nego Zgromadzenia Hardex S.A., 
Liczba 

Wa1ne Zgromadzenie uchwa1a co nastepuje: --------------------------------------------------
kapitalu 

§ 1 
Laczna 

Wybiera sie Komisje Skrutacyjna w skladzie:-------------------------------------------------

1) Pani Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka, ---------------------------------------------------- ogloso. 
2) Pan Jakub Slusarczyk, ------------------------------------------------------------------------ oglosoi 
3) Pan Waldemar Motyka.------------------------------------------------------------------------

Pr: 
§ 2 

Uchwala wchodzi w zycie z chwila podjecia, --------------------------------------------------

Wynik tajnego glosowania: ------------------------------------------------------------

Liczba akcji z ktorych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego. ----------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------
wspr 

686.450 glosow ,.za", -----------------------------------------------------------------------------

oglosow "przeciw" oraz --------------------------------------------------------------------------
Dzialaja 

oglosow .wstrzymujacych sie" .-------------------------------------------------------------
oraz § 2 

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie, ------------
nastepuj 

UchwalaNr3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zgromadzenie Dzialaj 

686.450 
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Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 

z dnia 25 maja 2011 roku
 

w sprawie przyjecia porzadku obrad.
 

Dzialajac na podstawie art. 395 § 5 i art. 420 § 1 Kodeksu spolek handlowych oraz §
 

25 ust 1 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki uchwala co nastepuje: ------------

~, § 1 

,rl
\... '-

Walne Zgromadzenie przyjmuje porzadek obrad ogloszony na stronie 

.. ;
I 

, temetowej Spolki www.hardex.pl.------------------------------------------------------------

~ .. §2 
- \0 

Uchwala wchodzi w zycie z chwila podjecia, --------------------------------------------------

Wynik glosowania:---------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego. ---------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ----------.-----------------------------------

686.450 glos6w .za", ----------------------------------------------------------------------------

, .Og osow "przeclw 1 " oraz --------------------------------------------------------------------------

Og osow .wstrzyrnujacyc 1 ' h sie". sie .--------------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie, -------------

UchwalaNr4
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 

z dnia 25 maja 2011 roku
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spolki w roku
 

2010.
 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spolek handlowych 

oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 1 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki uchwala co 

nastepuje: -------------------------------------------------------------------------------------------

•
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§ 1 siec 
Zatwierdza sie sprawozdanie Zarzadu Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 

z dzialalnosci Spolki w 2010 roku. --------------------------------------------------------------
- spn 

§ 2 3l.J 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. -------------------------------------------------- zl 

Wynik glosowania: ------------------------------------------------------------------------- dzie 
Liczba akcji z ktorych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

- spra 
kapitalu zakladowego. -----------------------------------------------------------------------------, 

31.1 
Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym --------------------------------------------- 4.18 
686.450 glosow .za", -----------------------------------------------------------------------------

szes 
O I , .g osow "przeclw " oraz ------------------------------------------------------------------------- - info] 
O I ' . h sie"g osow .wstrzymujacyc sie .-------------------------------------------------------------

oraz 
Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednornyslnie. ------------

Uchwah 
Uchwala Nr S 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Liczba c 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim kapitalu 

z dnia 2S maja 2011 roku Laczna1 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. 686.450 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spolek handlowych oglosov 
oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 1 Statutu Spolki, Wa1ne Zgromadzenie Spolki uchwala co oglosos 
nastepuje: ------------------------ ------------------------------------------------------------------

§ 1 

Zatwierdza sie sprawozdanie finansowe Spolki za rok 2010 skladajace sie ze: ----------

sprawozdania z sytuacji finansowej sporzadzonego na dzien 31.12.2010 r., ktory po 

stronie aktywow i pasywow zamyka sie suma 80.025.343,49 zl (slownie: 

osierndziesiat milionow dwadziescia piec tysiecy trzysta czterdziesci trzy zlote 

dziesci dziewi )czter ziesci ziewrec groszy ; --------------------------------------------------------------
W SpJ 

sprawozdania z calkowitych dochodow za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 

31.12.2010 r. wykazujacego zysk netto w wysokosci 74.873,75 zl (slownie: 
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siedemdziesiat cztery tysiace osiemset siedemdziesiat trzy zlote siedemdziesiat 

piec groszy); ---------------------------------------------------------------------------- ----- --

sprawozdania ze zmian w kapitale wlasnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 

31.12.2010 r. wykazujacego zmniejszenie kapitalu wlasnego 0 kwote 1.114.979,25 

zl (slownie: jeden milion sto czternascie tysiecy dziewiecset siedemdziesiat 

dziewiec zlotych dwadziescia piec groszy); ----------------------------------------------

sprawozdania z przeplywow pienieznych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 

31.12.2010 r. wykazujacego zwiekszenie stanu srodkow pienieznych 0 kwote 

4.187.461,44 zl (slownie: cztery miliony sto osiemdziesiat siedem tysiecy czterysta 

szescdziesiat jeden zlotych czterdziesci cztery grosze); ---------------------------------

informacji dodatkowej obejmujacej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i objasnienia. -------------------------------------------------

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.---------------------------------------------------

Wynik glosowania: ---------------------------------------------------------------------

Liczba akcji z ktorych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego. ---------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glosow .za", -------------------------------------------------------------------------- ---

Og osow "przeclw I ' . " oraz --------------------------------------------------------------------------

Og osow I ' .wstrzymujacych sisie. " .--------------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie. -----------

Uchwala Nr 6
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 

z dnia 25 maja 2011 roku
 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarzadu Spolki absolutorium z wykonania
 

obowiazkow w roku 2010.
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Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek 

handlowych oraz § 25 ust I i ust 2 pkt 3 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki 
Liczba 

uchwala co nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------
kapitah 

§ 1 
i . Laczna 

Udziela sie Prezesowi Zarzadu Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim Panuf' 
685.951 

Ireneuszowi Kaczmarkowi, absolutorium z wykonania obowiazkow w 201 0 roku. -----J , oglos6J~ i 
§ 2 -t ;. ..,-:

gloso 
. .' . .. 0< •...t"":';\1;'

Uchwala wchodzi w zycie z dmem podjecia. --------------------------------------------- .,....0.
"r"

:. .~1 

-z: " ~Bf~Wynik tajnego glosowania: ------------------------------------------------------------ ....--~ 
I 

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 . Iv ~ ~ 

kapitalu zakladowego. ----------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glosow .za", -----------------------------------------------------------------------------

, .Og osow "przeclw 1 " oraz -------------------------------------------------------------------------

oglos6w "w strzymujacych sie".-------------------------------------------------------------
wsp 

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednornyslnie. --------------

UchwafaNr7 
Dzialaja 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
handlow 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 
uchwala 

z dnia 25 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Czfonkowi Zarzadu Spolki absolutorium z wykonania 
Udziela 

obowiazkow w roku 2010. 
Agnieszr 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3, Walne Zgromadzenie Spolki uchwala co 
Uchwala 

nast~puje: -------------------------------------------------------------------------------------------
w) 

§ 1 
Liczba a 

Udziela sie Czlonkowi Zarzadu Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim Panu 
kapitalu ; 

Waldemarowi Motyce, absolutorium z wykonania obowiazkow w 2010 roku. -----------
Laczna li 

§ 2 
686.450 i 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, -------------------------------------------------- oglos6w 
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Wynik tajnego glosowania: ---------------------------------------------------------------

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 685.958 - akcje te stanowia 60,18 % 

kapitalu zakladowego. ---------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 685.958, w tym ---------------------------------------------

685.958 glosow .za", ----------------------------------------------------- ----- --------- -- -- -----

oglosow "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------

glosow .wstrzymuj acych sie". ---- --------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie.-----------

(' Pan Waldemar Motyka nie bral udzialu w glosowaniu. ----------------------------
/ 

UchwataNr8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 

z dnia 25 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Czlonkowl Zarzadu Spolki absolutorium z wykonania 

obowiazkow w roku 2010. 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki 

uchwala co nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------

§ 1 

Udziela sie Czlonkowi Zarzadu Hardex Sp6lka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim Pani 

Agnieszce Maciejewskiej, absolutorium z wykonania obowiazkow w 2010 roku. ------

§ 2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.---------------------------------------------------

Wynik tajnego glosowania: ---------------------------------------------------------------

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego. ---------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glosow .za", ----------------------------------------------------------------------------

O 1 ' . " g osow "przeclw oraz -------------------------------------------------------------------------
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oglos6w .wstrzymujacych sie", -------------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednornyslnie. -------------

Uchwala Nr 9 
Dzial 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
handl 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 
uchw 

z dnia 25 maja 2011 roku 
~ \ 

~w sprawie udzielenia Czfonkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium 
.. 

·'Udz~.,z wykonania obowiazkow w roku 2010. 
'q¥z,a 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek 
obowi 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki 

uchwala co nastepuje: ------------------------------------------------------------------------------
Uchw, 

§ 1 , 
Udziela sre Czlonkowi Rady Nadzorczej Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie 

Liczba 
Odrzanskim Panu Rafalowi Abratanskiernu, absolutorium z wykonania obowiazkow w 

kapital 
2010 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------

Laczna 
§ 2 

686.451 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. -------------------------------------------------- oglos6 

Wynik tajnego glosowania: ---------------------------------------------------------------- oglos6 
Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

P 
kapitalu zakladowego. ----------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glos6w: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glos6w .za", -----------------------------------------------------------------------------

oglos6w "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------

oglos6w .wstrzymujacych sie" .-------------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie. --------------
w: 

Uchwafa Nr 10 
Dzialajar 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
handlow 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 
uchwala 
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z dnia 25 maja 2011 roku
 

w sprawie udzielenia Czfonkowi Rady Nadzorczej Sp6fki absolutorium
 

z wykonania obowiazkow w roku 2010.
 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek
 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki
 

uchwala co nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------

§1 

Udziela silt Czlonkowi Rady Nadzorczej Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie 

Odrzanskim Panu Andrzejowi Beskiewiczowi, absolutorium z wykonania 

obowiazkow w 2010 roku. -----------------------------------------------------------------------

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjltcia.---------------------------------------------------

Wynik tajnego glosowania: ---------------------------------------------------------------

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego. ---------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glos6w: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glos6w .za", ----------------------------------------------------------------------------

' .O I g osow "przecIw " oraz -------------------------------------------------------------------------

01g osow .wstrzymujacyc SIlt .-------------------------------------------------------------' . h sie" 

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie. -------------

Uchwala Nr 11
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Sp6fka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 

z dnia 25 maja 2011 roku
 

w sprawie udzielenia Czfonkowi Rady Nadzorczej Sp6fki absolutorium
 

z wykonania obowiazkow w roku 2010.
 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek
 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Sp61ki, Walne Zgromadzenie Spolki
 

uchwala co nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------

I . 

I
 

L~lIiiiiiIIlIiiiiiiiilliiiiiiiii~~~~
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§ 1 
Liczba 

Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie 
kapital 

Odrzanskim Panu Piotrowi Derlatce, absolutorium z wykonania obowiazkow w 2010 
L~CZIUl 

roku. ------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------- ~
 

§2
 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, ---------------------------------------------------


Wynik tajnego glosowania: --------------------------------------------------------------

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,2 °crN, 
kapitalu zakladowego, ------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym -------------------------------------------

686.450 glos6w .za", -------------------------------------------------------------------- ---------

oglosow "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------

oglosow .wstrzymujacych sie".-------------------------------------------------------------

' 

~;.. l : . 

!~\. 
~ . 

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednornyslnie. --------------

Uchwala Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 
uchwala 

z dnia 2S maja 2011 roku
 

w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium
 
Udziela 

z wykonania obowiqzkow w roku 2010.
 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek
 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Sp61ki, Walne Zgromadzenie Spolki
 

uchwala co nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------

§ 1
 

Udziela sie Czlonkowi Rady Nadzorczej Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie
 

Odrzanskim Panu Piotrowi Karmelicie, absolutorium z wykonania obowiazkow w
 

2010 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

§2
 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. --------------------------------------------------

aglos6w 

Wynik tajnego glosowania: --------------------------------------------------------------
aglos6w 

2010 f.-

Liczba 

Laczna .. 

-
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Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego. ---------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glosow .za", ----------------------------------------------------------------------------

' .g osow "przeClW " oraz -------------------------------------------------------------------------

' . h sie" 

O I 

e " 01g osow .wstrzymujacyc Sl~ .-------------------------------------------------------------
, fJ

; -: Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomys1nie.------------

Uchwala Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzaiiskim 

z dnia 2S maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej SpOtki absolutorium 

z wykonania obowiazkow w roku 2010 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Spolki, Wa1ne Zgromadzenie Spolki 

uchwa1a co nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------

§ 1 

Udzie1a Sl~ Czlonkowi Rady Nadzorczej Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie 

Odrzanskim Panu Dawidowi Sukaczowi, absolutorium z wykonania obowiazkow w 

2010 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.---------------------------------------------------

Wynik tajnego glosowania: ---------------------------------------------------------------

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego. ---------------------------------------------------------------------------

Laczna1iczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glosow .za", ----------------------------------------------------------------------------

' . " Og osow 1 "przeClW oraz -------------------------------------------------------------------------

01g osow "w strzymujacyc' h sie" .-------------------------------------------------------------. sre 



.....
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w 
Liczba 

Dzialaj 

handlo 

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie. -------

Uchwala Nr 14
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 

z dnia 25 maja 2011 roku
 

w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium
 

z wykonania obowiazkow w roku 2010.
 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek
 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Sp6lki, Walne Zgromadzenie Sp6lki
 

uchwala co nastepuje: ------------'-----------------------------------------------------------------

§ 1
 

Udziela sre Czlonkowi Rady Nadzorczej Hardex Sp6lka Akcyjna w Krosnie
 

Odrzanskim Pani Kindze Sluzek, absolutorium z wykonania obowiazkow w 2010
 

roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, ---------------------------------------------------

Wynik tajnego glosowania: ---------------------------------------------------------------

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.202 - akcje te stanowia 60,20 % 

kapitalu zakladowego, ----------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glos6w: 686.202, w tym ---------------------------------------------

686.450 glos6w .za", --------------------------------------------------------------------------- --

' .O 1 g osow "przeclw " oraz -------------------------------------------------------------------------

O 1 g osow ' .wstrzymujacych sisie. " .--------------------------------------------------------------


Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednornyslnie. --------------


Uchwala Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
uchwala 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 
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z dnia 25 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium 

z wykonania obowiazkow w roku 2010. 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki 

uchwala co nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------

§1 

Udziela sic Czlonkowi Rady Nadzorczej Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie 

Odrzanskim Panu Romanowi Trebaczowi, absolutorium z wykonania obowiazkow w 

2010 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj<tcia.---------------------------------------------------

Wynik tajnego glosowania: ----------------------------------------------------------------

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego. ---------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glosow .za", ----------------------------------------------------------------------------

' ' " Og1osow .przeciw oraz -------------------------------------------------------------------------

01g osow .wstrzymujacyc sie.-------------------------------------------------------------' . h sie" 

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie. --------------

Uchwala Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzaiiskim 

z dnia 25 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Czlonkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium 

z wykonania obowiazkow w roku 2010. 

Dzialajac na podstawie art. 393 pkt l, art. 395 § 2 pkt 3 i art. 420 § 2 Kodeksu spolek 

handlowych oraz § 25 ust 1 i ust 2 pkt 3 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki 

uchwala co nastepuje: -----------------------------------------------------------------------------

§ 1 
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Udziela Slit Czlonkowi Rady Nadzorczej Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie 
Liczba 

Odrzanskim Panu Dariuszowi Zych, absolutorium z wykonania obowiazkow w 2010 
kapitah 

roku. 

§2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
I'! 
I 

Laczna 

425.51: 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, ------------------------------------------------- oglos6 

Wynik tajnego glosowania: ------------------------------------------------------------- "t 
-~.... 

Liczba akcji z kt6rych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,2 ...o~ 

686.450 glosow .za", -----------------------------------------------------------------------------

O I , .g osow "przeclw " oraz -------------------------------------------------------------------------

O I ' . h sie"g osow .wstrzyrnujacyc Slit .--------------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednornyslnie. --------------

Dzialaj 
Uchwafa Nr 17 

14 ust 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

nastepi 
Hardex Sp6fka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim 

z dnia 25 maja 2011 roku 
Powoh 

w sprawie podziafu zysku za 2010 rok. 
kadenc 

Dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spolek handlowych oraz § 25 ust 1, 
liPan; 

ust 2 pkt 2 i § 32 ust 1 pkt 1 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki uchwa1a co 
21 Pan; 

nastltpuje: ------------------------------------------------------------------------------------------- 31 Pan. 
§ 1 

41 Pani 
Zysk netto za 2010 rok w kwocie 74.873,75 zl (slownie: siedemdziesiat cztery tysiace 

51 Pan: 
osiemset siedemdziesiat trzy zlote siedemdziesiat piec groszy) przeznacza silt na: -----

61 Pan: 
1) kapital zapasowy - 74.873,75 zl. ------------------------------------------------------------

§2 
Uchw: 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia, --------------------------------------------------
V 

Wynik glosowania: -------------------------------------------------------------------------
Liczb: 

kapita 

• 
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Liczba akcji z ktorych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 

kapitalu zakladowego, ---------------------------------------------------------------------------

Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------

425.512 glosow .za", ----------------------------------------------------------------------------

, .Og osow "przeclw 1 " oraz --------------------------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta. ---------------------------

Uchwala Nr 18
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 

Hardex Spolka Akcyjna w Krosnie Odrzanskim
 

z dnia 25 maja 2011 roku
 

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spolki na nastepna kadencje.
 

Dzialajac na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spolek handlowych oraz §
 

14 ust 1 i ust 2 oraz § 25 ust 1 Statutu Spolki, Walne Zgromadzenie Spolki uchwala co
 

nas tepuje: -------------------- -----------------------------------------------------------------------

§1 

Powoluje sie w skiad Rady Nadzorczej Spolki na nastepna, wspolna trzyletnia 

kadencj~: --------------------------------------------------------------------------------------------

11 Pana Krzysztofa Andrzeja Nowinskiego, ---------------------------------------------------

21 Pana Krzysztofa Sedzikowskiego, -----------------------------------------------------------

31 Pana Romana Trebacza, -----------------------------------------------------------------------

41 Pania Kinglt S1uzek, ---------------------------------------------------------------- ------------

51 Pana Rafala Abratanskiego, -------------------------------------------------------------------

61 Pana Piotra Derlatk~.----------------------------------------------------------------------------

§2 
..' 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjltcia.-----------------------7.:-"---:~------------------. . 
ik tai 1 . . 'Wym tajnego g osowama: ----------------------------------------------~---------~-------

Liczba akcji z ktorych oddano wazne glosy: 686.450 - akcje te stanowia 60,22 % 
. 1 -:»kapita u zakladowego. ------------------------------------------------..,--,..:-,....--------------------

. .~ 

•
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Laczna liczba waznych glosow: 686.450, w tym ---------------------------------------------

686.450 glosow .za", -----------------------------------------------------------------------------

oglosow "przeciw" oraz -------------------------------------------------------------------------

oglosow .wstrzymuj acych sie".-------------------------------------------------------------

Przewodniczacy stwierdzil, ze uchwala zostala podjeta jednomyslnie. ----------

§ 5. Wobec wyczerpama porzadku obrad Pan 

Przewodniczacy zamknal Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -------------------------------

§ 6. Do aktu niniejszego zalaczono liste obecnosci. --

§ 7. Wypisy niniejszego aktu nalezy wydawac Spoke 

i akcjonariuszom. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 8. Pobrano: ------------------------------------------------

a) z tytulu taksy notarialnej 1§9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporzadzenia z dnia 28 czerwca 

2004 roku Dz.U. nr 148 poz.15641 - kwota 1.200,- zlotych, ----------------------------

b) z tytulu podatku od towarow i uslug 23 % lart.41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

o podatku od towarow i uslug /Dz.U. nr 54 poz. 5351 - kwota 276,- zlotych. ---------

Tozsamosc Przewodniczacego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Pana lana 

Mironika, zamieszkalego pod adresem: 65-530 Zielona Gora, ulica Tadeusza 

Zawadzkiego .Zoski" 51 m. 4, notariusz ustalil na podstawie dowodu osobistego ACL 

852631 .----------------------------------------------------------------------------------------- -----

-





