
Uchwały podjęte na  ZWZ YAWAL S.A. w dniu 22.06.2011 r. 
 

 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. wybiera Pana Edmunda Mzyka na 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 



Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym 

brzmieniu: 

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy 

Kapitałowej YAWAL S.A. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego 

sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010 r. oraz 

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2010. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010. 

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. oraz sprawozdania z 

działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2010. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu YAWAL S.A. 

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 900 000 akcji własnych YAWAL S.A. 

nabytych w celu umorzenia. 

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego YAWAL S.A. oraz  

zmiany Statutu Spółki. 

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki poprzez rozszerzenie 

przedmiotu działalności Spółki o nowe działalności z Polskiej Klasyfikacji  

Działalności. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 



Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego YAWAL S.A. za rok 2010 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 

395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po 

zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza 

sprawozdanie finansowe YAWAL S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 

2010 r., w skład którego wchodzą: 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. bilans sporządzony na 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów  

wykazuje sumę 226.145 tys. zł.,  

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk 

netto 2.072 tys. zł., 

4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych  netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. o kwotę 628 tys. zł.,  

5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 

wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2.677 tys. zł., 

6. informacja dodatkowa. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności YAWAL S.A. za rok 2010 

 

 
§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 

395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, po 

zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności YAWAL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 

dnia 31 grudnia 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 



Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: podziału zysku za rok 2010 

 
§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu 

Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, działając na podstawie 

art. 395 §2 pkt. 2) i 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. b) i § 33 pkt. 

c)  Statutu Spółki postanawia kwotę 2.072 tys. zł. stanowiącą zysk za rok 2010 przeznaczyć w 

całości na kapitał zapasowy. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia  22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2010 

 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie 

art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 lit. a Statutu 

Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, 

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. za 

okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., w skład którego wchodzą: 

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 

2. skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 235.045 tys. zł.; 

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 

2010 r. wykazujący stratę netto grupy kapitałowej w wysokości 5.538 tys. zł.; 

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 

r. do 31 grudnia 2010 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 9.763 tys. zł.; 

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu 

środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. o 

2.069 tys. zł.; 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej YAWAL S.A. za rok 2010. 

 

 
§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, działając na podstawie 

art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. a) Statutu 

Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej YAWAL S.A. w okresie 

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2010.  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

YAWAL S.A. w 2010 r., rocznym sprawozdaniem finansowym YAWAL S.A. za rok 2010 

oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych 

dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach 

postanawia udzielić absolutorium Panu Edmundowi Mzykowi - Prezesowi Zarządu, z 

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 17 

lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  2 460 816 akcje 

stanowiące 40,383 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4 489 216 

głosów, głosy ważne 4 489 216,  głosy „ZA” 3 522 001 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 967 215. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2010.  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

YAWAL S.A. w 2010 r., rocznym sprawozdaniem finansowym YAWAL S.A.  za rok 2010 

oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych 

dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach 

postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Kaszczyńskiemu - Wiceprezesowi 

Zarządu, z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w 

okresie od 15 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 5 812 653 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 967 215. Uchwała została podjęta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2010.  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

YAWAL S.A. w 2010 r., rocznym sprawozdaniem finansowym YAWAL S.A.  za rok 2010 

oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych 

dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach 

postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Palidze – Członkowi Zarządu, z 

wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 13 

grudnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 5 812 653 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 967 215. Uchwała została podjęta. 

 

  



Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonywania przez 

niego obowiązków w roku 2010.  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności 

YAWAL S.A. w 2010 r., rocznym sprawozdaniem finansowym YAWAL S.A.  za rok 2010 

oraz pozytywną oceną Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych 

dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach 

postanawia udzielić absolutorium Pani Henryce Nieszporek – Wiceprezesowi Zarządu, z 

wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 

stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 5 812 653 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 967 215. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010.  

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 

2010 r. do 17 lutego 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  2 461 800 akcje 

stanowiące 40,399 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 4 490 200 

głosów, głosy ważne 4 490 200,  głosy „ZA” 4 490 200  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 

 

  



 
Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010.  

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Danielowi Mzykowi z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 17 lutego 

2010 r. do 28 czerwca 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  2 692 204 akcje 

stanowiące 44,18 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5 256 404 

głosów, głosy ważne 5 256 404   ,  głosy „ZA” 5 256 404  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 

  



Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010.  

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić absolutorium Pani Marii Mzyk z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 

31 grudnia 2010 r.  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 200 805 akcje 

stanowiące 52,526 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 205 

głosów, głosy ważne 6 779 205 ,  głosy „ZA” 6 779 205  , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

  



Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010.  

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić  absolutorium  Panu Adamowi Szlempo z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 

2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 



Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010.  

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Wiatrowi z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 6 sierpnia 

2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010.  

 

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić  absolutorium Panu Przemysławowi Cieszyńskiemu z  

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 

od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 



Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010.  

 

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić  absolutorium Panu Cezaremu Iwańskiemu z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia 

2010 r. do 30 listopada 2010 r.  

  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z 

wykonywania przez niego obowiązków w roku 2010.  

 

 

 

§1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 

29 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w 

Herbach postanawia udzielić  absolutorium Panu Markowi Michałowskiemu z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 6 sierpnia 

2010 r. do 31 grudnia 2010 r.  

  

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  tajnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie umorzenia 900 000 akcji własnych YAWAL S.A. 

 

 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach  działając na podstawie art. 359 

§ 1 i 2 k.s.h oraz § 11 pkt. 1 ustęp 3 Statutu Spółki postanawia umorzyć 900 000 ( dziewięćset tysięcy 

) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,12 każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych  

nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w kwocie 14 850 000 zł za zgodą 

akcjonariuszy. Umorzeniu podlegają akcje na okaziciela serii F w ilości 900 000 oznaczone kodem 

papierów wartościowych PLYAWAL00058. Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału 

zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i 2 

k.s.h.  

 

§2 

W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości 

łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 1.008.000,00 zł (jeden milion osiem 

tysięcy złotych  00/100 złotych). 

§3 

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu 

spółek handlowych. 

2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych 

uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem §3 ust. 1. 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 



Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie obniżenia kapitału zakładowego YAWAL S.A. i zmianie statutu 

spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, w związku z 

podjęciem Uchwały nr 20 z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie umorzenia 900 000 akcji, o 

wartości nominalnej 1,12 zł ( jeden złoty 12/ 00 ) każda podjętej w dniu 22 czerwca 2011 r., na 

podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze umorzenia 900 000 akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr 20 w sprawie 

umorzenia akcji, o kwotę 1 008 000 zł ( jeden milion osiem tysięcy złotych ), to jest z kwoty 

6 825 000 zł ( sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych )  do kwoty 5 817 000 zł ( 

pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy złotych ). Obniżenie kapitału zakładowego jest 

motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji 

własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i dostosowanie wartości kapitału zakładowego 

Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 900 000 ( dziewięćset tysięcy ) 

akcji zwykłych na okaziciela. 

 

§ 2 

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 

po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek 

handlowych. 

§ 3 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Yawal S.A. z siedzibą w Herbach na podstawie art. 430 §1 i §5 

k.s.h., zmienia §7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

 

„§7. Kapitał zakładowy wynosi 5.817.000,00 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy  

złotych) i składa się z 5.193.750 (pięciu milionów stu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy 

siedmiuset pięćdziesięciu) akcji o wartości nominalnej 1,12 (jeden złoty dwanaście groszy) 

każda w tym: 

1. 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych 

serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję 

uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

2. 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii 

B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną 

przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

3. 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii 

C zwykłych na okaziciela, 

4. 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D 

uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną 

przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 

5. 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na 

okaziciela, 

6. 1 131 250 ( milion sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych 

serii F na okaziciela.” 

 

 

 



§ 4 

Celem zmiany Statutu w jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem 

akcji i tym samym dostosowanie kapitału zakładowego do jego wysokości po obniżeniu.  

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie zmiany § 6 Statutu YAWAL S.A.  

  
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, na podstawie art. 430 k.s.h. 

postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 71 i 72 w następującym brzmieniu: 

 

„71. nauka języków obcych (PKD 85.59.A), 

 72. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).” 

 

§ 2 

Zmiana statutu nastąpi z chwilą rejestracji uchwały przez Sąd.  

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 5 812 653 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 5 812 653 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 967 215. Uchwała została podjęta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

YAWAL Spółki Akcyjnej z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie: w sprawie ustalenia składu liczebnego Rady Nadzorczej  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach, na podstawie § 29 pkt. 2 w 

związku z § 18 Statutu Spółki, ustala skład osobowy Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 5 ( pięć ) 

osób. 

 
 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

W głosowaniu  jawnym  wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 3 201 468 akcje 

stanowiące 52,537 % kapitału zakładowego, z którymi związane jest prawo do 6 779 868 

głosów, głosy ważne 6 779 868,  głosy „ZA” 6 779 868 , głosy „PRZECIW” 0,  głosy 

„WSTRZYMUJĄCE SIĘ” 0. Uchwała została podjęta. 

 


