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Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYPERION S.A. 

w dniu 28 czerwca 2011 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

§ 1. 

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ___________  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

§  1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąd porządek obrad Walnego 
Zgromadzenia ogłoszony w dniu 01 czerwca 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w 
Raporcie bieżącym Spółki nr 31/2011.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, 

sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdao, 

oraz 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
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Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 ust. 1 
Statutu Spółki,  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: 

1. Sprawozdanie finansowe Spółki HYPERION S.A. za rok obrotowy zakooczony 31 
grudnia 2010r., na które składają się:  

i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

ii. bilans na dzieo 31.12.2010r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy 
bilansowe w wysokości 172.490.000 zł, 

iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który 
wykazuje zysk netto w wysokości 3.672.000 zł, 

iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 
31.12.2010r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.502.000  zł, 

v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 
31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 47.000 
zł, 

vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakooczony 
31 grudnia 2010r.; 

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakooczonym 31 
grudnia 2010r.; 

3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakooczony 31 
grudnia 2010r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta; 

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2010r., sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2010r. sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 
2010 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 
obrotowy zakooczony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego 
przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki w tym roku obrotowym.  

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:  

i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2010r.,  

ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakooczonym 31 
grudnia 2010r. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu  z badania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady 
Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdao, 

oraz 

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i 
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  

 

Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., art. 63c ustęp 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 17 ust. 1 
Statutu Spółki, 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło: 

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HYPERION za rok 
obrotowy zakooczony 31 grudnia 2010r., na które składają się : 

i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 

ii. skonsolidowanego bilansu na dzieo 31.12.2010r. wykazującego po stronie 
aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 238.785.000 zł, 

iii. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 
31.12.2010r., który wykazuje stratę netto w wysokości 1.949.000 zł, 

iv. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 
01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 
29.428.000 zł, 

v. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 
01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o 
kwotę 2.521.000 zł, 

vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy zakooczony 31 grudnia 2010r.; 

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 
zakooczonym 31 grudnia 2010r.; 

3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 
rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2010r. i opinię o tym sprawozdaniu 
sporządzone przez biegłego rewidenta;  

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2010r., sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy zakooczony 31 grudnia 2010r. sprawozdania 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 
2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 
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obrotowy zakooczony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału 
zysku Spółki w tym roku obrotowym. 

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:  

i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 
zakooczony 31 grudnia 2010r.,  

ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 
zakooczonym 31 grudnia 2010r. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: przeznaczenia zysku 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki: 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia 
zysku netto w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2010r. i opinię Rady Nadzorczej w 
sprawie tego wniosku. 

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyd zysk netto osiągnięty przez 
Spółkę w roku obrotowym zakooczonym 31 grudnia 2010r. w wysokości 3.672.000 zł – 
zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – ___________.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

§ 1. 
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Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Kozieł absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Zarządu Spółki w okresie od 12.01.2010 roku do 19.03. 2010 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Czekaj absolutorium z wykonania obowiązków 
Wiceprezesa Zarządu Spółki  w okresie od 12.01.2010 roku do 19.03.2010 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Południkiewiczowi absolutorium z wykonania 
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19.03.2010 roku do dnia 31.12.2010r.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 
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§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Mroczkowskiemu  absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Zarządu Spółki  w okresie od 22.04.2010 roku do 12.08.2010 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Świątek absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Zarządu Spółki  w okresie od 22.04. 2010 roku do 31.12.2010 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Henrykowi Kondzielnik absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01. 2010 roku do 10.11.2010 
roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 
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§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Foksa absolutorium z wykonania obowiązków 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 
roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Gajdzioskiemu absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do 12.02.2010 
roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jolancie Gajdzioskiej absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do 12.02.2010 
roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
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§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Kozieł absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 12.01.2010 roku do 10.11.2010 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Czekaj absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do 12.01.2010 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Matlok absolutorium z wykonania obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do 10.03.2010 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR /2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki udziela Panu Włodzimierzowi Fiut absolutorium z wykonania 
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obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2010 roku do 10.03.2010 
roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

 

w sprawie: nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne 

Zgromadzenia 

 

Na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8 

kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek 

handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach 

poniżej. 

 

§ 2. 

Przedmiotem nabycia mogą byd wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki. 

 

§ 3. 

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpid w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez: 

5. składanie zleceo maklerskich; 

6. zawieranie transakcji pakietowych; 

7. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym; 

8. ogłoszenie wezwania. 

 

§ 4. 

Przedmiotem nabycia mogą byd akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 600.000 

(słownie: sześdset tysięcy) akcji Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż  

600.000 (słownie: sześdset tysięcy) złotych, jednakże w żadnym przypadku nie może to byd 

więcej niż 10 (słownie: dziesięd) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadad powinno nie 

więcej niż 10 (słownie: dziesięd) % kapitału zakładowego Spółki. 

 

§ 5. 
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Nabywanie akcji własnych Spółki może następowad w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 

czerwca 2014 (słownie: trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego) roku lub do czasu 

wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej. 

 

§ 6. 

Nabywanie akcji własnych Spółki może następowad za cenę nie niższą niż 1,00 (słownie: 

jeden) złoty i nie wyższą niż 6,00 (słownie: sześd) złotych za jedną akcję. 

 

§ 7. 

Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 3.600.000,00 (słownie: trzy miliony 

sześdset tysięcy) złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. 

 

§ 8. 

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostad przeznaczone do: 

1. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku; 

2. umorzenia; 

3. oferowania w przyszłości kadrze menadżerskiej Spółki w oparciu o programy 

motywacyjne; 

4. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady 

Nadzorczej Spółki. 

 

§ 9. 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i 

prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 

powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób 

nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną 

ustalone przez Zarząd Spółki. 

2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli 

członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie 

Nadzorczej Spółki. 

 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HYPERION S.A. 

z dnia 28 czerwca 2011r. 

 

w sprawie: utworzenia i użycia kapitału rezerwowego 

 



Projekty uchwał                      ZWZ HYPERION S.A. w dniu 28 czerwca 2011  

Na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

uchwala, co następuje: 

  

§ 1. 

Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się wpłaty z zysku w wysokości 10% 

(słownie: dziesięd procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie kwoty 

3.600.000,00 (słownie: trzy miliony sześdset tysięcy) złotych. 

 

§ 2. 

Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych 

Spółki, o czym mowa w uchwale nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYPERION S.A. 

z dnia ________ 2011 roku. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEO 28 CZERWCA 2011 ROKU 
 
Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają,  
że projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, 
formalnych oraz typowych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, powinny byd 
uzasadniane. 
 
Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Ponadto  
na podstawie artykułu 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, typowymi uchwałami 
podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są: uchwała dotycząca 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki  
za ubiegły rok obrotowy, w sprawie pokrycia straty, w sprawie udzielenia członkom organów 
spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, oraz na podstawie artykułu 395 § 5 
Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może byd  
także uchwała dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej. 

 

 

 
 

 


