
 
 

Załącznik nr 1 do raportu bie żącego 44/2011 

Uchwały podj ęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trakcja – Til tra S.A. w dniu 28.06.2011 
r.  

 

 

„Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
„§1 

 
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marcina Żytko. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”  
 
W głosowaniu łącznie oddano 96.743.460 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące 
czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 41,68 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 96.743.460 (dziewięćdziesiąt sześć 
milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów 
„przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta 
jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 
 
 
 

 „Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
„§1 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym 
brzmieniu: 
  

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego; 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których 

mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu 
dotyczącego podziału zysku Spółki; 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 
Spółki w 2010 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010; 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 
Trakcja - Tiltra  S.A. za rok 2010; 

7. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2010; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w 2010 r.; 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
przez nich obowiązków w 2010 r.; 

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 42,78% akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
 

 
 

„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 
z dnia 28 czerwca 2011 roku  

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikó w oceny sprawozdania Zarz ądu z 
działalno ści Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 20 10 oraz sprawozdania z 

działalno ści Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  oraz sprawoz dania finansowego Grupy Kapitałowej 
Trakcja - Tiltra  S.A. za rok 2010, oceny sytuacji Sp ółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja - 

Tiltra  S.A. oraz wniosku Zarz ądu dotycz ącego podziału zysku Spółki 
 

„§1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania z działalności 
Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  S.A. za rok 
2010, oceny sytuacji Spółki, oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  S.A. oraz wniosku Zarządu co do 
przeznaczenia zysku Spółki za rok 2010 w ten sposób, że kwota zysku netto w wysokości 36 361 800,69 
(słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 69/100 złotych), niepodzielony 
zysk z lat ubiegłych w kwocie 7 377 412,89 zł (siedem milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta 
dwanaście 89/100 złotych) oraz kwota w wysokości 171,73 zł (sto siedemdziesiąt jeden złotych 73/100 złotych) 
wynikająca z niewykorzystanego funduszu nagród z lat ubiegłych, zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy ,  
postanawia zatwierdzić te sprawozdania. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”  

 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 42,78% akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
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„Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu Spółki z działalno ści Spółki w 2010 roku i sprawozdania 

finansowego Spółki za rok 2010 
 

„§1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2010. 

 
§2 

 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po 
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku, na które 
składają się:  
 

1) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
586 807 530,63 złotych  (pięćset osiemdziesiąt sześć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset 
trzydzieści 63/100 złotych); 

2) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk 
netto w kwocie 36 361 800,69 złotych  (trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy 
osiemset 69/100 złotych); 

3) zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 
roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 34 837 976,05 złotych   (trzydzieści cztery 
miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 05/100 złotych); 

4) sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku 
wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 36 082 800,69 złotych (trzydzieści sześć milionów 
osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset 69/100 złotych); 

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2010 roku, wskazujący 
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego od 1 stycznia 2010 do 31 
grudnia 2010 roku o kwotę 52 034 728,04 złotych  (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące 
siedemset dwadzieścia osiem 04/100 złotych); oraz 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku. 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010. 
 

 
§3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” 

 
 
W  głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 42,78% akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Trakcja - Tiltra  S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania  z działalno ści Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  S.A. 
za rok 2010 

 
„§1 

 
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  S.A. za rok obrotowy 
zakończony 31 grudnia 2010 roku, na które składają się:  
 
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 754 365 000,00 złotych  (siedemset pięćdziesiąt cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć 
tysięcy złotych); 

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, 
wykazujący zysk netto w wysokości 32 604 000,00 złotych  (trzydzieści dwa miliony sześćset cztery 
tysiące złotych); 

3) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 
31.12.2010 roku wykazujące dochody całkowite ogółem w wysokości 32 324 000,00 złotych  
(siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 

4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 
roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 27 294 000,00 złotych (dwadzieścia 
siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące  złotych); 

5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 
netto w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku o kwotę 20 730 000,00 złotych 
(dwadzieścia milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych); 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia; 

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  S.A. za rok obrotowy 
2010. 
 
 

§2 
 
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu 
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 
roku zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja - Tiltra  S.A. za rok obrotowy 2010 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” 
 
W  głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 42,78% akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010 

  
„§1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym 
postanawia, że zysk Spółki  osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010 roku w 
wysokości 36 361 800,69 (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset 
69/100 złotych), niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 7 377 412,89 zł (siedem milionów trzysta 
siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwanaście 89/100 złotych) oraz kwota w wysokości 171,73 zł (sto 
siedemdziesiąt jeden złotych 73/100 złotych) wynikająca z niewykorzystanego funduszu nagród z lat ubiegłych 
zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy . 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 42,78% akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
 
 
 

Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi abs olutorium z wykonania obowi ązków Prezesa 

Zarządu Spółki w roku 2010 
  

„§1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 
2010. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 
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Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczy ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków 

Wiceprezesa Zarz ądu Spółki w roku 2010 
  

„§1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 
Spółki w roku 2010. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
  
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 
 
 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ma ńkowskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków 

Wiceprezesa Zarz ądu Spółki w roku 2010 
 

„§1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Dariuszowi Mańkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki 
w roku 2010. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
  
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 

 
 

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi abso lutorium z wykonania obowi ązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w roku 2010 
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„§1 
 

 Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 
roku 2010. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
W głosowaniu łącznie oddano 96.743.460 (dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące 
czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 41,68 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 96.743.460 (dziewięćdziesiąt sześć 
milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów 
„przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w 
głosowaniu tajnym. 

 
 
 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absol utorium z wykonania obowi ązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w roku 2010 
 

„§1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 
roku 2010. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 
 
 
 

Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat  absolutorium z wykonania obowi ązków 

Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010 
 

„§1 
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Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki w roku 2010. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 

 
 

 
Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia 28 czerwca 2011 roku  

w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat  Vallespinosa absolutorium z wykonania obowi ązków 
Wiceprzewodnicz ącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010 

 
„§1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki w roku 2010. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 
 
 

Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolut orium z wykonania obowi ązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku 2010 
 

„§1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 
w roku 2010. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 



 
 

9

W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 
 
 
 

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek a bsolutorium z wykonania obowi ązków Członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010 
 

„§1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Pawłowi Maciejowi Ziółek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 
Spółki w roku 2010. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 
 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 
 
 
 

Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firm ą TRAKCJA - TILTRA  Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2011 roku  
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutor ium z wykonania obowi ązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku 2010 
 

„§1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 
roku 2010. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” 

 
 
W głosowaniu łącznie oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dwadzieścia) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi  42,78 % akcji w kapitale 
zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 99.294.420 (dziewięćdziesiąt 
dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia)  ważnych głosów, nie oddano 
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głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została 
powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. 


