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UCHWAŁA NR 1/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 
 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

„§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Lublińcu działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych wybiera Pana Kamila Kliniewskiego na Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------- 

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 

 

Po głosowaniu Pan Kamil Kliniewski ogłosił wyniki: --------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.902.906 akcji, stanowiących 25,28 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano łącznie 5.902.906 ważnych głosów, ------------------------------ 

− za przyjęciem uchwały oddano 5.902.906 głosów, ---------------------------------------- 

− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pan Kamil Kliniewski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------- 

 

Pan Kamil Kliniewski podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten 

przyjmuje. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 3 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------  
 

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek 

handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na 

dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia obecnych jest 4 (czterech) 

Akcjonariuszy reprezentujących 5.902.906 (pięć milionów dziewięćset dwa tysiące 

dziewięćset sześć) głosów – jak również oświadczył, że niniejsze Walne 

Zgromadzenie zwołane zostało poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 

internetowej spółki (pod adresem: www.hygienika.pl) oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
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obrotu oraz o spółkach publicznych – Raportem bieżącym nr 2/2012 oraz, że spełnione 

zostały pozostałe przesłanki określone w art. od 402
1
 do 402

3
 Kodeksu spółek 

handlowych, zatem dzisiejsze Zgromadzenie stosownie do art. 408 Kodeksu spółek 

handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. ----------------------------- 

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że miejsce Zgromadzenia zostało 

wyznaczone zgodnie z postanowieniami Art. 403 Kodeksu spółek handlowych. -------- 

 

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad 

Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Do punktu 4 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: - 

 

UCHWAŁA NR 2/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 
 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej  
 

„§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Lublińcu powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ------------- 

1. Pani Sylwia Radwańska-Gruszczyńska, --------------------------------------------------- 

2. Pan Ryszard Krawczyk. ---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.902.906 akcji, stanowiących 25,28 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano łącznie 5.902.906 ważnych głosów, ------------------------------ 

− za przyjęciem uchwały oddano 5.902.906 głosów, ---------------------------------------- 

− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------- 

 

Do punktu 5 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: - 

 

UCHWAŁA NR 3/2012 
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Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 
 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 
 

„§ 1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Lublińcu przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez 

Zarząd Spółki na dzień 31 stycznia 2012 r. w następującym brzmieniu: ------------------ 
 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------ 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących 

uchwał. -------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wybór komisji skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------- 

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------- 

6. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania 

akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 

Kodeksu Spółek Handlowych. ----------------------------------------------------------- 

7. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie 

akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych. - 

8. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----------------- 

9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady 

Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------- 

10. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------- 

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.902.906 akcji, stanowiących 25,28 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano łącznie 5.902.906 ważnych głosów, ------------------------------ 

− za przyjęciem uchwały oddano 5.902.906 głosów, ---------------------------------------- 

− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------- 

 
 
Do punktu 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: - 

 
 

UCHWAŁA NR 4/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 

 
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w 

celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych 
 

„Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i/lub 8)  Kodeksu Spółek 

Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Lublińcu uchwala, co następuje: --------------------------------------------------- 

 

§ 1. 
Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych, notowanych na rynku 

podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie tj. rynku 

oficjalnych notowań giełdowych na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej 

uchwale. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2. 
1. Nabywane akcje własne Spółki będą mogły zostać przeznaczone do: ----------------- 

a) umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, i/lub ------------------ 

b) przeznaczenia do dalszej odsprzedaży, i/lub ---------------------------------- 

c) wydania akcji własnych w zamian za akcje spółki przejmowanej. --------- 

2. W ramach celów określonych w ust. 1 upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania 

celu nabycia akcji własnych oraz sposobu ich wykorzystania w drodze uchwały 

Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 3. 
1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte, w liczbie nie 

większej niż 2.000.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 
2.000.000,00 (dwa miliony) złotych. ------------------------------------------------------- 

2. Akcje własne Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego, 

w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych. -------------------------------------------- 

3. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne powinna być nie 

większa niż 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych. W/w kwota winna obejmować 
cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. ------------------------------------ 

4. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 0,80 

zł  za jedną akcję i nie wyższa niż 3,00 zł za jedną akcję. ------------------------------- 
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie od dnia 31 stycznia 

2012 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. i nie dłużej niż do chwili wyczerpania środków 

przeznaczonych na ich nabycie. ------------------------------------------------------------- 

 

§ 4. 
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1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celach o 

których mowa w § 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi 

umów w sprawie skupu akcji. ---------------------------------------------------------------- 

2. Zarząd Spółki jest także upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia 

akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały poprzez przyjęcie 

Programu skupu akcji własnych. ------------------------------------------------------------ 

 

§ 5. 
Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w przypadku 

przeznaczenia akcji do umorzenia,  Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem 

podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. ------- 

 

§ 6. 
1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki w okresie upoważnienia udzielonego na mocy 

niniejszej uchwały do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu 

informacji o aktualnym stanie dotyczącym: ----------------------------------------------- 

a) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, --------------------------- 

b) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki, ------------ 

c) ich udziale w kapitale zakładowym, -------------------------------------------- 

d) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. - 

2. Obowiązek wskazany w ust. 1 nie będzie istniał w przypadku skupu akcji własnych 

w celu ich umorzenia – zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych.  

 

 

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.902.906 akcji, stanowiących 25,28 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano łącznie 5.902.906 ważnych głosów, ------------------------------ 

− za przyjęciem uchwały oddano 5.902.906 głosów, ---------------------------------------- 

− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------- 

 

Do punktu 7 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-- 
 

UCHWAŁA NR 5/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 

 
w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na 

podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych 
 

„Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 w związku z art. 348 § 1  Kodeksu 

Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „HYGIENIKA” Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Lublińcu uchwala, co następuje: -------------------------------------- 

 

§ 1. 
1. Utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości nie większej niż 4.000.000 (cztery 

miliony) złotych pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” celem 

sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 

niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------- 

2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z zysków netto wypracowanych przez 

Spółkę za rok 2011 oraz kolejne lata obrotowe. ------------------------------------------ 

3. Upoważnia się  Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale 

rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w 

uchwale nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w części 

dotyczącej nabycia akcji własnych w ramach upoważnienia przewidzianego w art. 

362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych. --------------------------------------------- 

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia.” -------------------------------------------- 

 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.902.906 akcji, stanowiących 25,28 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano łącznie 5.902.906 ważnych głosów, ------------------------------ 

− za przyjęciem uchwały oddano 5.902.906 głosów, ---------------------------------------- 

− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------- 

 

Do punktu 8 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłoszenie wniosków w 

przedmiocie odwołania członka bądź członków Rady Nadzorczej. ------------------------ 

Przewodniczący oświadczył, że w tym punkcie porządku obrad nie zostały 

zgłoszone żadne wnioski. ------------------------------------------------------------------------- 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-- 

 

UCHWAŁA NR 6/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 

 
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej 

 
„Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenia „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

uchwala: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1. 
Powołać do składu Rady Nadzorczej: ---------------------------------------------------------- 

• Pana Marcina Iwaszkiewicza. ------------------------------------------------- 

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -------------------------------------------- 

 
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.902.906 akcji, stanowiących 25,28 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano łącznie 5.902.906 ważnych głosów, ------------------------------ 

− za przyjęciem uchwały oddano 5.902.906 głosów, ---------------------------------------- 

− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -------------------------------- 

 

 

 

 

 

Do punktu 9 porządku obrad: --------------------------------------------------------------- 

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-- 

 
 

 

UCHWAŁA NR 7/2012 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą: HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu 

z dnia 31 stycznia 2012 roku 
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w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej 

 
 

„Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 pkt 6 

Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Lublińcu uchwala, co następuje: --------------------------------------------------- 

 

§ 1. 
Ustala się  wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: - 

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset 

złotych) netto, --------------------------------------------------------------------------------- 

2. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.300,00 zł (jeden tysiąc trzysta 

złotych) netto, --------------------------------------------------------------------------------- 

3. dla członka Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto. ------------- 

 

§ 2. 
1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie za 

faktyczny (osobisty) udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości, o 

której mowa w § 1 za każde  posiedzenie. ------------------------------------------------ 

2. Wypłata członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 

będzie  każdorazowo dokonywana ze środków Spółki, w ostatnim dniu miesiąca, 

w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. ------------------------------------- 

 

 

§ 3. 
Traci moc uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

„HYGIENIKA” Spółka Akcyjna z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------- 

 

 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -------------------------------------------- 

 
 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 5.902.906 akcji, stanowiących 25,28 % w 

kapitale zakładowym, -------------------------------------------------------------------------- 

− w głosowaniu oddano łącznie 5.902.906 ważnych głosów, ------------------------------ 

− za przyjęciem uchwały oddano 5.902.906 głosów, ---------------------------------------- 

− przeciw oddano 0 głosów, --------------------------------------------------------------------- 

− wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez 

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. --------------------------------- 

 


