
      
 
                 P o d j ę t o     następujące  uchwały: 
 

 
Uchwała Nr 1.   
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2011. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A  - --------  
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek --------
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -------------  
 
                                                 §1  
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu ZUK *Stąporków* S.A   z działalności --- 
za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.. -----------------------------  
                                                  
                                                    §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu jawnym brało udział 3.064.366 akcji co stanowi 68,04 % 
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, 
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. --------------------------------  
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 2.   
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2011. -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -------------  
 
                                                 §1  
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki  ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
za rok obrotowy 2011 /tj. za okres od dnia 01.01.2011 r. -------------------------  
do dnia 31.12.2011 r./, na które składają się: ---------------------------------------  
 
       -  wprowadzenie do sprawozdania finansowego --------------------------------  
 
       -  bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów --  
          i pasywów zamyka się kwotą 53.102.358,60 zł (pięćdziesięciu trzech ----  
          milionów stu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu ośmiu złotych i sześć  
          dziesięciu groszy) ------------------------------------------------------------------  
 
       -  rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia ---------  
          31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.557.895,85 zł ------  
          (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset ---  
          dziewięćdziesięciu pięciu złotych i osiemdziesięciu pięciu groszy)  --------  



 
       -  zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 r. -  
          do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego -------  
          o kwotę 4.557.895,85 zł (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu -----  
          siedmiu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu złotych i osiem ------  
          dziesięciu pięciu groszy)  ---------------------------------------------------------  
 
       -  rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. ------  
          do dnia 31.12.2011 r.  wykazujący zmniejszenie stanu środków ---------  
          pieniężnych o kwotę 283.411,72 zł (dwustu osiemdziesięciu trzech ------  
          tysięcy czterystu jedenastu złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy)  ---  
 
       -  dodatkowe informacje i objaśnienia -------------------------------------------  
 
                                                 §2 
   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------  
 
W głosowaniu jawnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi 68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366   głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. --------------------------------  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 3.   
W sprawie podziału zysku osiągniętego w  2011 roku -----------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.2  Kodeksu spółek -------
handlowych w związku z §18 pkt.1,3 Statutu Spółki uchwala zysk netto -------  
w kwocie 4.557.895,85 zł (czterech milionów pięciuset pięćdziesięciu siedmiu 
tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu złotych i osiemdziesięciu pięciu -----
groszy) podzielić w następujący sposób: -----------------------------------------------  
 
                                                 §1  
Na dywidendę w wysokości 0,55 zł (zero złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) -----
brutto na akcję w łącznej wysokości 2.477.084,50 zł (dwóch milionów ----------
czterystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy osiemdziesięciu czterech złotych ---  
i pięćdziesięciu groszy) ustalając dzień 02 sierpnia 2012 roku jako dzień------- 
nabycia praw do dywidendy /dzień dywidendy/ oraz dzień 04 września 2012- 
roku jako termin wypłaty dywidendy. -------------------------------------------------  
      
                                                 §2 
Na podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 2.080.811,35 zł (dwóch -------
milionów osiemdziesięciu tysięcy ośmiuset jedenastu złotych i trzydziestu -----
pięciu groszy) . -----------------------------------------------------------------------------  
 
                                                 §3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 



W głosowaniu jawnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi 68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366 głosów, ----------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. --------------------------------  
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 4.  
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 §2 pkt.1   Kodeksu spółek ------
handlowych oraz §18 pkt.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -------------  
 
                                                 §1  
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUK *Stąporków* S.A ------------  
za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r./. ---------------------------  
                                               
                                                 §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu jawnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % ------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. --------------------------------  
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 5.  
W sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu –  Panu Markowi Milczarkowi 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2011 . 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A    ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2  Kodeksu -
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  
 
                                                  §1  
Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Milczarkowi absolutorium -----  
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 
31.12.2011 r. ------------------------------------------------------------------------------   

  
                                                 §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 2.972.586 głosów ----------- 
co stanowi 66 % kapitału zakładowego, przeciwko żadnego, wstrzymało się --- 
od głosu 91.780 akcji co stanowi  2,04 % kapitału zakładowego. -----------------  
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  



 
 
Uchwała Nr 6. 
W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu –  Panu Waldemarowi Paradzie 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2011 . 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A    ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2  Kodeksu -
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  
 
                                                  §1  
Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Waldemarowi Paradzie absolutorium ---  
z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 
31.12.2011 r. ------------------------------------------------------------------------------  
    
                                                  §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 7. 
W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu –  Panu Grzegorzowi 
Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2011 . 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A    ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2  Kodeksu 
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  
 
                                                  §1  
Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pasturczakowi --------------
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----------
01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. ---------------------------------------------------  

 
                                                  §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 8.  



W sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –  Panu 
Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2011 . 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2  Kodeksu 
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  
 
                                                  §1  
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi -------
Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres ---  
od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. -----------------------------------------  
 
                                                  §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 9. 
W sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej –  Panu 
Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2011 . 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2   Kodeksu 
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  
 
                                                  §1  
Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi -----  
Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków --------  
za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. ------------------------------  
 
                                                  §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 10.  
W sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej –  Panu Andrzejowi  
Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2011 . 
  



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art.395 §2 pkt.3, art.420 §2  Kodeksu 
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  
 
                                                  §1  
Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----------
01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. ---------------------------------------------------  
 
                                                  §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % ------- 
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 11.  
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –  Panu Arturowi  
Mączyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2011 . 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu -------
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  
 
                                                  §1  
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu --------
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia ------------
01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. ---------------------------------------------------  
 
                                                  §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 12.  
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –  Panu Konradowi  
Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2011 . 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu 
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  



 
                                                  §1  
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Kosierkiewiczowi --
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----------
01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. ---------------------------------------------------  
 
                                                  §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 13.  
W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej –  Panu Radosławowi  
Celińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od dnia 16 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.3, art.420 §2 Kodeksu 
spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki uchwala, co następuje : -----  
                               
                                                  §1  
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Radosławowi Celińskiemu --
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia -----------
16.05.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. ---------------------------------------------------  
 
                                                  §2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 14. 

         W sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.385 §1, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych  ---   
oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------  

 
§1 

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: ZUK *Stąporków* 
S.A Pana  Radosława Celińskiego. -----------------------------------------------------  
 



§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 
 
Uchwała Nr 15. 

         W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A   ---------  
działając na podstawie art.385 §1, art.420 §2 Kodeksu spółek handlowych  ---   
oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------  

 
§1 

Powołuje się Pana  Jacka Tomasza Wilka  syna Bolesława i Bronisławy, --------  
PESEL 71091806116, zamieszkałego w Krakowie przy ulicy Królewskiej 52/5,  
na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: ZUK *Stąporków* S.A -----------  
z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 500,00 zł (pięciuset złotych) brutto. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------  
 
W głosowaniu tajnym brało udział 3.064.366  akcji co stanowi  68,04 % -------
kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było 3.064.366  głosów, ---------
przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-------------------------------- 
 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----------  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


