
Uchwa a nr 1/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 
   „I. Dzia aj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie 
wybiera na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani  Ew  
Guzowsk . ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” ------------------------------------- 
 

Po g osowaniu Pan Udo Berner og osi  wyniki: ----------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
 Pan Udo Berner stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie w g osowaniu tajnym. --------------------------------- 
 
   
 

Uchwa a nr 2/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie przyj cia porz dku obrad  
 

 „I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z 
siedzib  w Warszawie przyjmuje nast puj cy porz dek obrad: ----------------------- 

 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 
2. Wybór Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------- 
3. Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolno ci do podejmowania wi cych uchwa . ------------------------------------ 
4. Przyj cie porz dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------- 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki i dzia alno ci Grupy 

Kapita owej ERBUD w roku obrotowym 2010 r. oraz jednostkowego 
sprawozdania finansowego Spó ki za 2010 r.  i skonsolidowanego sprawozdania 



finansowego Grupy Kapita owej ERBUD za rok 2010 r.,  z uwzgl dnieniem opinii 
i raportu bieg ego rewidenta. ---------------------------------------------------------------- 

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 
sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku obrotowym 2010 oraz 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 r. tak co 
do ich zgodno ci z ksi gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz 
wniosku Zarz du Spó ki w sprawie przeznaczenia zysku ERBUD S.A. 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spó ki za rok obrotowy 2010. ----------- 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ERBUD S.A. z 
dzia alno ci Rady w roku obrotowym 2010 i zwi ej oceny sytuacji Spó ki. ------- 

8. Podj cie uchwa  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci 
ERBUD S.A. w roku obrotowym 2010 r.  oraz  sprawozdania finansowego Spó ki 
za rok obrotowy 2010. ------------------------------------------------------------------------ 

9. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du ERBUD S.A. z 
dzia alno ci Grupy Kapita owej ERBUD w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie 
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2010. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Podj cie uchwa y w sprawie przeznaczenia zysku osi gni tego w roku obrotowym 
2010 na kapita  zapasowy. ------------------------------------------------------------------- 

11. Podj cie uchwa  w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Zarz du ERBUD 
S.A. oraz Rady Nadzorczej Spó ki z wykonywania obowi zków w roku 
obrotowym 2010. ------------------------------------------------------------------------------ 

12. Podj cie uchwa y w sprawie powo ania  nowego cz onka Rady Nadzorczej. --------  
13. Zamkni cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A. -------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” ------------------------------- 

 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia ERBUD Spó ka Akcyjna z siedzib  w Warszawie zaproponowana 
uchwa a zosta a przez Akcjonariuszy przyj ta przez aklamacj  . --------------------------- 
 

 

Uchwa a nr 3/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci ERBUD S.A. w 
roku obrotowym 2010r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Spó ki za rok obrotowy 2010 
 

„I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 1) 
Kodeksu spó ek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spó ki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z 
dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z 
pó n.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z 
siedzib  w Warszawie niniejszym zatwierdza: ----------------------------------------------- 



1. sprawozdanie Zarz du Spó ki z dzia alno ci ERBUD S.A. w roku 
obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2010 r.; --------------------------- 

2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spó ki za rok obrotowy 
zako czony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmuj ce: ----------------------------- 
a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ----------------------------- 
b. bilans – sporz dzony na dzie  31 grudnia 2010 r. który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sum  567.196.017,80 z  (s ownie: 
pi set sze dziesi t siedem milionów sto dziewi dziesi t sze  
tysi cy siedemna cie z otych i osiemdziesi t groszy); --------------------- 

c. rachunek zysków i strat ERBUD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazuj cy na dzie  31 grudnia 
2010 r. zysk netto w wysoko ci 30.004.255,80 z  (s ownie: trzydzie ci 
milionów cztery tysi ce dwie cie pi dziesi t pi  z otych i 
osiemdziesi t groszy); ----------------------------------------------------------- 

d. rachunek przep ywów pieni nych za okres od dnia 1 stycznia 2010 
r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazuj cy na dzie  31 grudnia 2010 r. 
zmniejszenie stanu rodków pieni nych o kwot : 22.356.418,93 z  
(s ownie: dwadzie cia dwa miliony trzysta pi dziesi t sze  tysi cy 
czterysta osiemna cie z otych i dziewi dziesi t trzy grosze); ------------ 

e. zestawienie zmian w kapitale w asnym Spó ki za okres od dnia 1 
stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazuj ce zwi kszenie 
kapita u w asnego na dzie  31 grudnia 2010 r. o kwot : 26.479.582,23 

 (s ownie: dwadzie cia sze  milionów czterysta siedemdziesi t 
dziewi  tysi cy pi set osiemdziesi t dwa z ote i dwadzie cia trzy 
grosze); ---------------------------------------------------------------------------- 

f. informacj  dodatkow  o przyj tych zasadach rachunkowo ci oraz 
inne informacje obja niaj ce. -------------------------------------------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” --------------------------------------------- 
 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie  w g osowaniu jawnym. ------------------------------- 
 
 

 
 
 



Uchwa a nr 4/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du ERBUD S.A. z dzia alno ci 
Grupy Kapita owej ERBUD w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2010 

 
I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 1) 

Kodeksu spó ek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spó ki i art. 63c ust. 4 ustawy z 
dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z 
pó n.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z 
siedzib  w Warszawie niniejszym zatwierdza: ----------------------------------------------- 

1. sprawozdanie z dzia alno ci Grupy Kapita owej ERBUD w roku 
obrotowym zako czonym w dniu 31 grudnia 2010 r.; -------------------------- 

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spó ki za rok obrotowy 
zako czony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmuj ce: ---------------------------- 
a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ------- 
b. skonsolidowany bilans Grupy Kapita owej ERBUD – sporz dzony na 

dzie  31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sum  623.885.777,71 z  (s ownie: sze set dwadzie cia trzy 
miliony osiemset osiemdziesi t pi  tysi cy siedemset siedemdziesi t 
siedem z otych i siedemdziesi t jeden groszy); ------------------------------ 

c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapita owej ERBUD za okres 
od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazuj cy na 
dzie  31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysoko ci 12.150.077,57 z  
(s ownie: dwana cie milionów sto pi dziesi t tysi cy siedemdziesi t 
siedem z otych i pi dziesi t siedem groszy); ------------------------------- 

d. skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych Grupy Kapita owej 
ERBUD za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., 
wykazuj cy na dzie  31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu rodków 
pieni nych netto o kwot : 25.317.274,53 z  (s ownie: dwadzie cia pi  
milionów trzysta siedemna cie tysi cy dwie cie siedemdziesi t cztery 

ote i pi dziesi t trzy grosze); ----------------------------------------------- 
e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale w asnym za okres od 

dnia 1 stycznia 2010 r.  do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazuj ce na 
dzie  31 grudnia 2010 r. zwi kszenie kapita u w asnego o kwot : 
10.141.010,11 z  (s ownie: dziesi  milionów sto czterdzie ci jeden 
tysi cy  dziesi  z otych i jedena cie groszy); ------------------------------- 

f. informacj  dodatkow  o przyj tych zasadach rachunkowo ci oraz inne 
informacje obja niaj ce. -------------------------------------------------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” --------------------------------------------- 



 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie  w g osowaniu jawnym. ------------------------------- 
 

 
Uchwa a nr 5/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  

z siedzib  w Warszawie 
z dnia 21 czerwca 2011 roku 

 
w sprawie przeznaczenia zysku osi gni tego w roku obrotowym 2010 

 
„I. Dzia aj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spó ek handlowych oraz 

§ 15 pkt 2) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki pod firm :  
ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie niniejszym postanawia ca y zysk netto za rok 
obrotowy zako czony w dniu 31 grudnia 2010 r. w kwocie 30.004.255,80 z  (s ownie: 
trzydzie ci milionów cztery tysi ce dwie cie pi dziesi t pi  z otych i osiemdziesi t 
groszy) przeznaczy  na zwi kszenie kapita u zapasowego ERBUD S.A. ----------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” ------------------------------------------- 

 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie  w g osowaniu jawnym. ------------------------------- 
 
 

 
 
 



Uchwa a nr 6/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Cz onkowi Zarz du Spó ki pod firm : 
ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie 

 
„I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3) 

Kodeksu spó ek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie niniejszym 
udziela absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym 
w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi – Cz onkowi Zarz du 
Spó ki. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” ------------------------------------- 

 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.131.625 akcji, stanowi cych 72,45 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.131.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.131.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie  w g osowaniu tajnym, z zachowaniem warunków 
okre lonych w art. 413 Kodeksu spó ek handlowych. ---------------------------------------- 
 

 
Uchwa a nr 7/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  

z siedzib  w Warszawie 
z dnia 21 czerwca 2011 roku 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Cz onkowi Zarz du Spó ki pod firm : 

ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie 
 

„I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3) 
Kodeksu spó ek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie niniejszym 
udziela absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym 
w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi – Cz onkowi Zarz du 
Spó ki. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” -------------------------------- 

 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.631.625 akcji, stanowi cych 76,42 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.631.625 wa nych g osów, ----------------------------- 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.631.625 g osów, --------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 

  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie  w g osowaniu tajnym, z zachowaniem warunków 
okre lonych w art. 413 Kodeksu spó ek handlowych. ---------------------------------------- 
 
 

Uchwa a nr 8/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spó ki 
pod firm : ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie 

 
„I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3) 

Kodeksu spó ek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie niniejszym 
udziela absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym 
w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Udo Berner – Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej 
Spó ki. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” -------------------------------- 

 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie  w g osowaniu tajnym. -------------------------------- 
 
\ 



Uchwa a nr 9/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz cemu Rady 
Nadzorczej Spó ki  pod firm : ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie 

 
„I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3) 

Kodeksu spó ek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie niniejszym 
udziela absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym 
w dniu  31 grudnia 2010 r. Panu Józefowi Olszy skiemu –  Wiceprzewodnicz cemu 
Rady Nadzorczej Spó ki. ----------------------------------------------------------------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” -------------------------------- 

 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

  
Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 

Akcjonariuszy podj ta jednog nie w g osowaniu tajnym. --------------------------------- 
 
 

Uchwa a nr 10/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki pod 
firm : ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie 

 
I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3) 

Kodeksu spó ek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie niniejszym 
udziela absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym 
w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Albertowi Dürr – Cz onkowi Rady Nadzorczej 
Spó ki. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” ------------------------------ 
 

Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
 Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie w g osowaniu tajnym. --------------------------------- 
 
 

Uchwa a nr 11/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 
 w sprawie udzielenia absolutorium Cz onkowi Rady Nadzorczej pod firm : 

ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie 
 

I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt. 3) 
Kodeksu spó ek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie niniejszym 
udziela absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym 
w dniu  31 grudnia 2010 r. Panu Gabrielowi G ówce – Cz onkowi Rady Nadzorczej 
Spó ki. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” --------------------------------- 

 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie  w g osowaniu tajnym. -------------------------------- 
 
 
 



Uchwa a nr 12/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 
 w sprawie udzielenia absolutorium Cz onkowi Rady Nadzorczej pod firm : 

ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie 
 

„I. Dzia aj c na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 3) 
Kodeksu spó ek handlowych  oraz § 15 pkt 3) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie niniejszym 
udziela absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym zako czonym 
w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Lechowi Wysoki skiemu – Cz onkowi Rady 
Nadzorczej Spó ki. ------------------------------------------------------------------------------ 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.” -------------------------------- 

 
Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.881.625 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 0 g osów, --------------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ----------------------------------------------------------------------   

 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta jednog nie  w g osowaniu tajnym. -------------------------------- 
 
 

Uchwa a nr 13/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spó ki pod firm : ERBUD Spó ka Akcyjna  
z siedzib  w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2011 roku 
 

w sprawie powo ania cz onka Rady Nadzorczej Spó ki 
 

„I. Dzia aj c na podstawie artyku u 385 § 1 Kodeksu spó ek handlowych, w 
trybie art. 420 § 2 Kodeksu spó ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spó ki pod firm :  ERBUD S.A. z siedzib  w Warszawie powo uje do sk adu Rady 
Nadzorczej Spó ki Pani  Zofi  Dzik do pe nienia funkcji Cz onka Rady 
Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.”-------------------------------- 
 



Po g osowaniu Przewodnicz cy og osi  wyniki: ---------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano wa ne g osy z 9.881.625 akcji, stanowi cych 78,40 % w 

kapitale zak adowym, -------------------------------------------------------------------------- 
 w g osowaniu oddano cznie 9.881.625 wa nych g osów, ------------------------------ 
 za przyj ciem uchwa y oddano 9.801.247 g osów, ---------------------------------------- 
 przeciw oddano 80.378 g osów, -------------------------------------------------------------- 
 wstrzyma o si  0 g osów. ---------------------------------------------------------------------- 

 
  Przewodnicz cy stwierdzi , e zaproponowana uchwa a zosta a przez 
Akcjonariuszy podj ta wymagan  wi kszo ci  g osów  w g osowaniu tajnym. ---------- 
 
 


