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Zgłoszony przez akcjonariusza, Janusza Piczaka projekt uchwały w sprawie podziału zysku 

netto za 2010 r. oraz projekty uchwał do Ŝądania umieszczenia w porządku obrad ZWZA 

zwołanego w dniu 28 czerwca 2011 r. dodatkowych spraw wraz z uzasadnieniem. 

  

1. Alternatywna w stosunku do propozycji Zarządu, propozycja uchwały w przedmiocie podziału zysku: 

                                                                                                                          do pkt.8 pp.d) porządku obrad: 

Uchwała 

 w przedmiocie podziału zysku  

Realizując punkt 8 lit. d) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 30 ust. 1 pkt 2, §30 ust. 3 i §36 ust.1 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady 

Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zysk netto za 2010 rok, w wysokości 5.196.479,06 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta 

siedemdziesiąt dziewięć 6/100 ) złotych, przeznacza się: 

1) na dywidendę 5.162.776,50 zł (pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć   

złotych 50/100) złotych, to jest 2,10 zł na jedną akcję,  

2)na kapitał zapasowy 33.702,56 (trzydzieści trzy tysiące siedemset dwa 56/100) złotych. 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

2. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza, Janusza Piczaka: 

do pkt.8 pp.e) porządku obrad: 

Uchwała w przedmiocie  wypłaty dywidendy 

Realizując pkt 8 lit.e) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 30 ust. 1 pkt 2, §30 ust. 3 i §36 ust.2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady 

Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy wynosi 6.146.162,50 zł (sześć milionów sto czterdzieści 

sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 50/100). Na kwotę tą składa się 5.162.776,50 zł (pięć milionów sto 

sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100) złotych pochodzące z części zysku 

osiągniętego w roku 2010 i 983.386,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt 

sześć złotych 00/100), pochodzące z istniejącego w spółce rezerwowego funduszu dywidendowego. 

§ 2 

Dywidendą objętych jest 2.458.465 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) 

szt. akcji. 

Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję to łącznie 2,50 zł (słownie dwa złote 50/100) 

Dzień dywidendy D ustala się na 28 lipca 2011 r., a wypłata zostanie dokonana w ratach w następujący sposób: 

1) 11 sierpnia 2011 roku wypłata pierwszej raty w wysokości 1,40 zł na 1 akcję,  

2) 10 listopada 2011 roku wypłata drugiej raty w wysokości 1,10 zł na 1 akcję  

Z dywidendy wyłączonych jest 41.535 (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) szt. akcji własnych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 
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do pkt.8 pp.f) porządku obrad: 

Uchwała w sprawie przekazania środków na rezerwowy fundusz dywidendowy 

Realizując pkt 8 lit.f) przyjętego porządku obrad, na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 30 ust. 1 pkt 2, §30 ust. 3 i §34 statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Przekazuje się kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) z kapitału zapasowego, powstałego z zysku 

zatrzymanego osiągniętego w latach 1993-1995, na istniejący w spółce rezerwowy fundusz dywidendowy. 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

do pkt.8 pp.g) porządku obrad: 

Uchwała w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

Realizując pkt 8 lit g) przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 22 ust. 2 statutu spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Ustala się, Ŝe począwszy od wynagrodzenia przysługującego za lipiec 2011 roku, członkowie Rady Nadzorczej 

wynagradzani są według następujących zasad: 

1.Podstawowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z dwóch części, stałej i zmiennej w 

następujących wysokościach: 

a) miesięczne wynagrodzenie stałe w wysokości: 1500,zł- Przewodniczący Rady Nadzorcze,j i 1000,- zł-pozostali 

członkowie Rady, 

b) miesięczne wynagrodzenie zmienne w wysokości 2.000,-zł z tytułu kaŜdorazowego osobistego udziału w 

danym miesiącu w posiedzeniu Rady Nadzorczej, bez względu na stanowisko zajmowane w Radzie. 

Tak określone wynagrodzenie płatne będzie do 5 dnia kaŜdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

2.Dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oddelegowanych do pełnienia stałego indywidualnego 

nadzoru lub oddelegowanych przez Radę Nadzorczą do pełnienia indywidualnych czynności nadzorczych dzieli 

się na dwie części, stałą i zmienną, i bez względu na stanowisko zajmowane w Radzie, wynosi: 

a)  część stała 1000,- zł 

b) część zmienna 2000,-zł za kaŜdorazowy udział w danym miesiącu  w posiedzeniu Zarządu lub  w innym 

waŜnym dla interesów spółki spotkaniu/posiedzeniu (uczestnictwo na podstawie zaproszenia Prezesa 

Zarządu lub oddelegowania przez Przewodniczącego RN). 

Tak określone wynagrodzenie dodatkowe płatne będzie łącznie z wynagrodzeniem podstawowym. 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  podjęcia. 

do pkt.8 pp.h) porządku obrad: 

Uchwała 

w przedmiocie zmiany §17 statutu spółki 

Realizując pkt 8 lit h) przyjętego porządku obrad oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 5 statutu spółki w związki z 

art. 385 §2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje 

§1 
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Postanawia się zmienić §17 statutu spółki w ten sposób, Ŝe jego dotychczasowa treść oznacza się jako ust. 1 i 

dodaje ust. 2 o treści: „W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne 

Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniŜej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w 

drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, 

który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.” 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 

 

3.Uzasadnienie 

1) do punktu 1. oraz do punktu 2. podpunkty 8 e) i 8 f) porządku obrad. 

 Podział zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym jak i zakumulowanego na 

kapitale zapasowym, w wyniku podziału zysków lat ubiegłych, naleŜy do wyłącznej kompetencji 

akcjonariuszy spółki. Jedynie oni mogą zdecydować, jaką część wypracowanych zysków chcą reinwestować 

w spółce. W obliczu bardzo trudnej sytuacji w otoczeniu spółki, i niedającym się przewidzieć rozwojem 

sytuacji na rynku, w szczególności w zakresie kształtowania się cen surowców uŜywanych do produkcji, jako 

duŜy akcjonariusz spółki proponuję Ŝeby, co najmniej o rok odłoŜyć rozwaŜanie podejmowania w spółce 

ryzykownych inwestycji strategicznych, które wymagają nakładów rzędu 40% kapitałów własnych. 

Jednocześnie proponuję zwiększenie kwoty przeznaczonej do podziału dla akcjonariuszy tak, Ŝe wyniesie ona 

około 55% rocznej nadwyŜki finansowej rozumianej jako suma zysku netto i amortyzacji. Jestem przekonany, 

Ŝe działanie takie nie zagraŜa stabilności finansowej spółki i nie ogranicza moŜliwości dokonywania w spółce 

wszystkich niezbędnych inwestycji operacyjnych, odtworzeniowych i modernizacyjnych. W celu 

dostosowania zobowiązań spółki powstałych z tytułu uchwalonej dywidendy do jej moŜliwości płatniczych 

proponuję podział wypłacanej kwoty na dwie części i odpowiednie rozłoŜenie w czasie terminów wypłaty 

poszczególnych rat Mam nadzieję, Ŝe prowadzenie stabilnej, przyjaznej dla inwestorów, polityki 

dywidendowej zwiększy zainteresowanie spółką, w szczególności ze strony długoterminowych inwestorów 

finansowych. Ugruntowaniu takiego postrzegania spółki ma takŜe słuŜyć decyzja o zwiększeniu istniejącego 

w spółce rezerwowego funduszu dywidendowego. ZauwaŜyć jedna trzeba, Ŝe sama alokacja środków na 

fundusz dywidendowy nie powoduje jeszcze zwiększonego zapotrzebowania na środki pienięŜne. Takie 

konsekwencje zrodzi dopiero ewentualna decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wykorzystaniu tego 

funduszu przyszłości. 

 

2) do punktu 2 podpunkt 8 g) porządku obrad. 

 Obecnie obowiązują w spółce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej uchwalone przed prawie 

dwudziestoma laty przez skarb państwa. W mojej ocenie w niewystarczającym stopniu wiąŜą one wysokość 

wynagrodzenia z obowiązkami i odpowiedzialnością wynikającymi z pełnienia funkcji członka Rady 

Nadzorczej. PrzedłoŜona przeze mnie propozycja nie ogranicza nadmiernie wynagrodzenia członków Rady, 

jednak wiąŜe je ściślej z rzeczywistą ilością czasu poświęcanego przez członków Rady na wypełnianie swoich 

obowiązków. Nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe proponowane zmiany, w przypadku podobnego stopnia 

absorbowania czasu członków Rady Nadzorczej jak w roku 2010, pozwoliłyby spółce zmniejszyć o około 

40% koszty wynagrodzeń Rady. 

 

3) do punktu 2 podpunkt 8 h) porządku obrad. 



 4 

 Proponowana zmiana statutu ma charakter zapobiegawczy. Ma ona zapobiec zaistnieniu sytuacji, w której w 

wyniku wystąpienia niezaleŜnych od spółki okoliczności, normalne funkcjonowanie spółki zostanie 

sparaliŜowane, a przynajmniej utrudnione. W przypadku spadku ilości członków Rady poniŜej 5, to jest 

poniŜej minimum ustawowego, Rada przestaje być zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał. W takiej 

sytuacji konieczne jest natychmiastowe zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Tej 

wymuszonej sytuacji zapobiega proponowane przez mnie rozwiązanie. Zgodnie z nim uzupełnienie wolnych 

miejsc w Radzie następuje w drodze obsadzenia wakatów w wyniku uchwały pozostałych członków Rady. Co 

waŜne, proponowane rozwiązanie nie ogranicza praw akcjonariuszy ani zarządu, gdyŜ jedynie od ich 

suwerennej decyzji zaleŜy termin zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które dokona wyborów 

członków Rady w ramach standardowej procedury. 

 

 


