
 

UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: 

a) Panią Halinę Kruk, 

b) Pana Dariusza Dyrkacz, 

c) Pana Dariusza Biela. 

 

 

Uchwałę nr 1 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana 

Karola Tatarę. 

 

Uchwałę nr 2 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej 

 z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się: 

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 80 170 tys. zł; 

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 

które wykazuje całkowity dochód w kwocie 4 636 tys. zł; 

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 

grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 755 tys. zł; 



4 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 

grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych  o kwotę 113 tys. zł; 

5. - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne 

informacje uzupełniające. 

 

Uchwałę nr 3 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

UCHWAŁA NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, po 

rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki w 2010 roku.  

 

Uchwałę nr 4 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 rok 

 

Działając na podstawie art. 382 § 3 K.s.h. oraz § 17 ust. 2 pkt d Statutu Spółki, po 

rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 

obrotowy 2010. 

 

Uchwałę nr 5 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 6 w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Siudzie absolutorium z 

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 

obrotowym 2010 – nie została podjęta. 

 

 

UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Pani Ewie Wójcikowskiej absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 

2010. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ewie Wójcikowskiej absolutorium 

z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 

obrotowym 2010. 

 

Uchwałę nr 7 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.625.890 

ważnych głosów z 19.625.890 akcji, które stanowią 32,75% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.625.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Pani Jolancie Kubickiej absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2010 – 

nie została podjęta. 

 

 

UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2010 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z 

wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 

obrotowym 2010.  

 

Uchwałę nr 9 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2010 roku 

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi A. Romanowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w 

roku obrotowym 2010 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi A. Romanowi 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres 

pełnionej funkcji w roku obrotowym 2010. 

 

Uchwałę nr 10 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres 

pełnionej funkcji w roku obrotowym 2010. 

 

Uchwałę nr 11 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej 

 z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Rabendzie absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 

 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Rabendzie absolutorium z 

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010. 

 



Uchwałę nr 12 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Kolouszkowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Spółki udziela Panu Karolowi Kolouszkowi absolutorium 

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010. 

 

Uchwałę nr 13 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 

obrotowym 2010 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z 

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 

obrotowym 2010. 

 

Uchwałę nr 14 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Derlatce absolutorium z 

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010. 

 

Uchwałę nr 15 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Zaremba - Śmietańskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Zaremba - Śmietańskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2010. 

 

Uchwałę nr 16 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej  

z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Rączkowiakowi absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2010 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Rączkowiakowi 

absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

2010. 

 

Uchwałę nr 17 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 



Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z siedzibą 

w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie przeznaczenia całości zysku netto za rok obrotowy 2010 na pokrycie strat z 

lat ubiegłych 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 pkt e Statutu Spółki, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z 

siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie 

4 636 tys. zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

 

Uchwałę nr 18 podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

UCHWAŁA NR 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w upadłości układowej z siedzibą 

w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Miraculum Spółki Akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Butschera.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia. 

 

Uchwałę nr 19 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.294.975, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 550.913. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 

w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Miraculum Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Auleytnera.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia. 

 

Uchwałę nr 20 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 19.845.890, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 0. 

 

 

UCHWAŁA NR 21 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja 

Czapiewskiego – nie została podjęta. 

 

 

UCHWAŁA NR 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 

w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Miraculum Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Dominika Jasicę. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia. 

 

 

Uchwałę nr 22 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 16.013.904, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 3.831.986. 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 

w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Miraculum Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Bartosza Kazimierczuka.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia. 

 

Uchwałę nr 23 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 16.013.904, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 3.831.986. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 

w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Miraculum Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Kozerskiego.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.  

 

Uchwałę nr 24 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 16.013.904, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 3.831.986. 

  

 

 

UCHWAŁA NR 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 

w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 



w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Miraculum Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Wiesława Wieczorka.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.  

 

Uchwałę nr 25 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 16.013.904, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 3.831.986. 

  

 

UCHWAŁA NR 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. 

w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. f Statutu, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Miraculum Spółki Akcyjnej upadłości układowej z siedzibą w Krakowie 

powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Zimowskiego.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia. 

 

Uchwałę nr 26 podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Oddano łącznie 19.845.890 

ważnych głosów z 19.845.890 akcji, które stanowią 33,11% udziału w kapitale zakładowym. 

Liczba głosów „za”: 16.013.904, liczba głosów „przeciw”: 0 oraz liczba głosów 

„wstrzymujących się”: 3.831.986. 

  

 

UCHWAŁA NR 27 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału 

zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd 

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu - z powodu 

braku kworum wymaganego przez art. 431 § 3a w związku z art. 445 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. braku obecności co najmniej 1/3 kapitału zakładowego - nie była głosowana. 

 

UCHWAŁA NR 28 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki - w skutek jej bezprzedmiotowości – nie była głosowana. 

 

 


