
 

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  

PBO ANIOŁA S.A. W DNIU 26 LIPCA 2011R. 

 

 

Uchwała Nr 1/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 roku 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Anioła. --------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 2/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 roku 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
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 Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

obejmujący:   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------------ 

3. Sporządzenie listy obecności, -------------------------------------------------------------------- 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał, ----------------------------------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad, ------------------------------------------------------------------------ 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,  ------------------------------------------------------------------- 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2010 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2010, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA 

S.A. za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy 2010,  ----------------------------------- 

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ---------------------------------------------------------------- 

a. zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, ------- 

b. określenia liczby członków Rady Nadzorczej,  -------------------------------------- 

c. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami,  ------------------------------------------------------------------- 

d. powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, nie 

wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, --------------------------- 

e. powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w drodze głosowania 

ogólnego w przypadku nie dojścia do skutku wyborów oddzielnymi grupami, - 

f. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ------------------------------ 

g. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2010, --------------------------------------------------------------------------------------- 

h. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2010, --------------------------------------------------------------------------- 

i. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO 

ANIOŁA S.A za rok obrotowy 2010, ------------------------------------------------- 

j. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A za rok obrotowy 2010, --------------------------- 
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k. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010, --------------------------------- 

l. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2010, ------------------------------------------------ 

m. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2010. ------------------------------------------ 

9. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 3/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 roku 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A.  dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ------- 

1. Rafała Szymkowiaka,  ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Pawła Cyrsona,  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Łukasza Jaskuły.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 
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Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniach tajnych przeprowadzonych nad każdą z 

kandydatur i to:  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 za powołaniem Rafała Szymkowiaka oddano 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy 

braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne 

głosy oddano z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 

dziewięć) akcji (3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji 

zwykłych na okaziciela) stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt 

dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki (odrębne głosowanie Uchwałą 3 

A),  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 za powołaniem Pawła Cyrsona oddano 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy 

braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne 

głosy oddano z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 

dziewięć) akcji (3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji 

zwykłych na okaziciela) stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt 

dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki (odrębne głosowanie Uchwałą 3 

B),  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 za powołaniem Łukasza Jaskuły oddano 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy 

braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne 

głosy oddano z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 

dziewięć) akcji (3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji 

zwykłych na okaziciela) stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt 

dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki (odrębne głosowanie Uchwałą 3 

C).  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 4/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji  
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§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu 

Spółki, w związku z  Uchwałą numer 3 Rady Nadzorczej z dnia 1 września 2010 roku w 

sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO 

ANIOŁA Spółka Akcyjna postanawia zatwierdzić powołanie w drodze kooptacji Pana Rafała 

Szymkowiaka do składu Rady Nadzorczej.  ------------------------------------------------------------ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 5/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A. 

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 Statutu 

Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna ustala liczbę 

członków Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna na 6 (sześć) osób. ---------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 
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głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 6/2011   

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję  

w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

 

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: ---------------------------- 

Akcjonariusz - T2 Investment Spółka Akcyjna reprezentujący 870.000 (osiemset 

siedemdziesiąt tysięcy) akcji tworzący grupę, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA Spółka 

Akcyjna Pana Michała Lachowicza.   ------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ------------------------------------------------------ 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, zgodnie z wymogami art. 385 § 9 kodeksu spółek 

handlowych, każdej akcji przysługiwał tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 

wobec czego została ona podjęta w głosowaniu tajnym, 870.000 (osiemset siedemdziesiąt 

tysięcy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i braku głosów 

„przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 870.000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) 

akcji stanowiących 12,91% (dwanaście i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 7/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  
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z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna Panią Alinę Marię 

Białas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, zgodnie z wymogami art. 385 § 9 kodeksu spółek 

handlowych, każdej akcji przysługiwał tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 

wobec czego została ona podjęta w głosowaniu tajnym, 4.233.789 (cztery miliony dwieście 

trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 

4.233.789 (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 

akcji stanowiących 62,82% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 8/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna Pana Rafała 

Szymkowiaka.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, zgodnie z wymogami art. 385 § 9 kodeksu spółek 

handlowych, każdej akcji przysługiwał tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 

wobec czego została ona podjęta w głosowaniu tajnym, 4.233.789 (cztery miliony dwieście 

trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 

4.233.789 (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 

akcji stanowiących 62,82% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 9/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna Pana Błażeja 

Ziętek.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, zgodnie z wymogami art. 385 § 9 kodeksu spółek 

handlowych, każdej akcji przysługiwał tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 

wobec czego została ona podjęta w głosowaniu tajnym, 4.233.789 (cztery miliony dwieście 

trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 
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4.233.789 (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 

akcji stanowiących 62,82% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 10/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna Pana Piotra 

Jurkiewicza.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, zgodnie z wymogami art. 385 § 9 kodeksu spółek 

handlowych, każdej akcji przysługiwał tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 

wobec czego została ona podjęta w głosowaniu tajnym, 4.233.789 (cztery miliony dwieście 

trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 

4.233.789 (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 

akcji stanowiących 62,82% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 11/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 
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w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję  

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 385 § 6 w zw. z art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna powołuje do pełnienia 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna Pana Krzysztofa 

Korbacza.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

W głosowaniu nad powyższą uchwałą, zgodnie z wymogami art. 385 § 9 kodeksu spółek 

handlowych, każdej akcji przysługiwał tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, 

wobec czego została ona podjęta w głosowaniu tajnym, 4.233.789 (cztery miliony dwieście 

trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 

4.233.789 (cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 

akcji stanowiących 62,82% (sześćdziesiąt dwa i osiemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 12/011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A. 

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Statutu 

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna ustala 

wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna: na kwotę 

1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc) za każdy miesiąc pełnienia powyższej funkcji. -------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 
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Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 13/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PBO ANIOŁA S.A. 

 za rok 2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 

15 ust. 1 a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. -------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 14/2011 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBO ANIOŁA S.A. 

za rok obrotowy 2010 

 

§ 1. 

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

15 ust. 1 a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

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

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 59.827.000,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset 

dwadzieścia siedem tysięcy złotych),  ---------------------------------------------------------- 

2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, 

wykazujący zysk netto w wysokości 4.577.000,00 zł (cztery miliony pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -------------------------------------------------------- 

3) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia, ------------------------------------------------------------ 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za  rok obrotowy 2010 roku, wykazujące 

wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 4.577.000,00 zł (cztery miliony pięćset 

siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),   ------------------------------------------------------ 

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 

2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 

1.166.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). -------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 
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(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 15/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO 

ANIOŁA S.A.  za rok obrotowy 2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A.  w 

roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A.  za 

rok obrotowy 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 16/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 
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z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej  

PBO ANIOŁA S.A. za rok obrotowy  2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po 

rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBO 

ANIOŁA S.A.  za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA 

Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

Spółki za rok obrotowy 2010, na które składają się: -------------------------------------------------- 

1. wprowadzenie, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA 

S.A. sporządzone na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 76.223.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia 

trzy tysiące złotych), ----------------------------------------------------------------------------------- 

3.  skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej PBO 

ANIOŁA S.A.  za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2010 roku do dnia 

31.12.2010 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4.278.000,00 zł (cztery miliony 

dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),   ------------------------------------------------- 

4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący 

okres od 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów 

własnych o kwotę 4.380.000,00 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),   

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA 

S.A.  za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku 

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.332.000,00 zł (jeden 

milion trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych),  -------------------------------------------------- 

6.  informacja dodatkowa. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 
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głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 17/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust.1 b Statutu 

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA  Spółka Akcyjna, postanawia, iż 

zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie 4.577.054,57 zł (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt 

siedem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie przekazany na 

kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 18/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  



 

 

16 

 

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Anioła absolutorium   

z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 

ust. c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna udziela 

Panu Waldemarowi Anioła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa 

Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. ----------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.708.152 (cztery miliony siedemset 

osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i 

braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 3.128.392 (trzy miliony sto 

dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji (1.579.760 akcji imiennych 

uprzywilejowanych i 1.548.632 akcji zwykłych na okaziciela) stanowiących 46,42 % 

(czterdzieści sześć i czterdzieści dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -------- 

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą Pan Waldemar Anioła z własnych akcji wyłączył się 

od głosowania. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 19/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Krakowskiemu absolutorium   

z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 

ust. 1 c  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 
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udziela Panu Piotrowi Krakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 

2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia. ----------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.798.509 (sześć milionów 

siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 

4.283.789 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 

dziewięć) akcji (2.514.720 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.769.069 akcji zwykłych na 

okaziciela) stanowiących 63,56 % (sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt sześć setnych procenta) w 

kapitale zakładowym Spółki. ----------------------------------------------------------------------------- 

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą Pan Piotr Krakowski z własnych akcji wyłączył się 

od głosowania. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 20/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie udzielenia Panu Teofilowi Nowakowi absolutorium   

z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 

ust. 1 c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

udziela Panu Teofilowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2010. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. ---------------------------------------------------------- 
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Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 7.553.149 (siedem milionów pięćset 

pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów 

„wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano z 

4.683.789 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt 

dziewięć) akcji (2.869.360 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.814.429 akcji zwykłych na 

okaziciela) stanowiących 69,49 % (sześćdziesiąt dziewięć i czterdzieści dziewięć setnych 

procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------- 

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą Pan Teofil Nowak z własnych akcji wyłączył się od 

głosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 21/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Szymkowiakowi absolutorium   

z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 

2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 

ust. 1 c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

udziela Panu Rafałowi Szymkowiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 

obrotowym 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 8.297.789 (osiem milionów dwieście 

dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.073.789 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 

akcji (3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.849.789 akcji zwykłych na 
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okaziciela) stanowiących 75,28 % (siedemdziesiąt pięć i dwadzieścia osiem setnych procenta) 

w kapitale zakładowym Spółki. -------------------------------------------------------------------------- 

Przy głosowaniu nad powyższą uchwałą Pan Rafał Szymkowiak z własnych akcji wyłączył 

się od głosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała Nr 22/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium   

z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 

2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 

ust. 1 c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

udziela Panu Tomaszowi Tylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 

obrotowym 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.147.192 (jeden milion sto czterdzieści 

siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy 7.180.597 (siedem milionów sto 

osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „przeciwnych” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy 

tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji (3.224.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) stanowiących 75,72 % 

(siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ---- 

 

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta.--------- 
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Uchwała Nr 23/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium   

z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 

2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 

ust. 1 c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

udziela Panu Edwardowi Kozickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku 

obrotowym 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1.147.192 (jeden milion sto czterdzieści 

siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy 7.180.597 (siedem milionów sto 

osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) głosów „przeciwnych” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, przy czym ważne głosy oddano z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy 

tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji (3.224.000 akcji imiennych 

uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) stanowiących 75,72 % 

(siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. ---- 

 

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta.--------- 

 

Uchwała Nr 24/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 
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w sprawie udzielenia Pani Izabelli Anioła absolutorium   

z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 

ust. 1 c  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

udziela Pani Izabelli Anioła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2010. ---------- 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 25/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PBO ANIOŁA S.A.  

z dnia 26 lipca 2011 r. 

z siedzibą w Kostrzynie 

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Nowak absolutorium   

z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 

ust. 1 c  Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA Spółka Akcyjna 

udziela Pani Katarzynie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2010. --- 
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- 

 

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 8.327.789 (osiem milionów trzysta 

dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku 

głosów „wstrzymujących się” i braku głosów „przeciwnych”, przy czym ważne głosy oddano 

z 5.103.789 (pięć milionów sto trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji 

(3.224.000 akcji imiennych uprzywilejowanych i 1.879.789 akcji zwykłych na okaziciela) 

stanowiących 75,72 % (siedemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale 

zakładowym Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 


