
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Alchemia S.A., zwołanego na dzie� 27 czerwca 2012 r.  

Projekt nr 1 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Alchemia S.A., działaj�c na podstawie art. 409 § 1 
Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. w zw. z § 5 
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. postanawia wybra� na 
Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia Pana/ Pani� (…). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 2 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: wybory Komisji Skrutacyjnej. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 414 
Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. 
w zw. z § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A.  postanawia 
wybra� do Komisji Skrutacyjnej nast�puj�ce osoby: 

1) (…) 
2) (…) 
3) (…) 
4) (…) 
5) (…) 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 3 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 414 

Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Alchemia S.A. 

zatwierdza nast�puj�cy porz�dek obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2) Wybór Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3) Sporz�dzenie listy obecno�ci i stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania 

uchwał.  

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.  

5) Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

6) Rozpatrzenie i podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania 

Zarz�du z działalno�ci Alchemia S.A. za rok 2011.  

7) Rozpatrzenie i podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Alchemia S.A. za rok 2011.  

8) Rozpatrzenie i podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania 

Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011.  

9) Rozpatrzenie i podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011.  

10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalno�ci Rady Nadzorczej za rok 2011. 

11) Udzielenie członkom Zarz�du absolutorium z wykonania przez nich 

obowi�zków w 2011 roku  

12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowi�zków w 2011 roku.  

13) Podj�cie uchwały o podziale zysku netto za rok 2011.  

14) Podj�cie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.  

15) Wolne wnioski.  

16) Zamkni�cie obrad.  

§2 



Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

§3 

Uchwała została poj�ta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 4

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci 
Spółki Alchemia S.A. za rok 2011 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 
pkt. 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzi� sprowadzanie Zarz�du z 
działalno�ci Spółki Alchemia S.A. za rok 2011. 

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

§3 

Uchwała została poj�ta w głosowaniu jawnym.



Projekt nr 5 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
Alchemia S.A. za rok 2011 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 
pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzi� sprawozdanie finansowe Spółki 
za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., w tym: 

a) bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje sum� 635.547 tysi�cy złotych (słownie: sze��set 
trzydzie�ci pi�� milionów pi��set czterdzie�ci siedem tysi�cy złotych) 

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 
roku wykazuj�cy zysk netto w kwocie 26.512 tys. zł (słownie: dwadzie�cia 
sze�� milionów pi��set dwana�cie tysi�cy złotych) 

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku wykazuj�ce całkowity dochód ogółem w kwocie 26.512 
tys. zł słownie: dwadzie�cia sze�� milionów pi��set dwana�cie tysi�cy 
złotych) 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału własnego o kwot�
16.274 tys. zł (słownie: szesna�cie milionów dwie�cie siedemdziesi�t cztery 
tysi�ce złotych) 

e) rachunek przepływów pieni��nych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 
grudnia 2011 r. wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodków pieni��nych o kwot�
3.163 tys. złotych (słownie: trzy miliony sto sze��dziesi�t trzy tysi�ce złotych) 

f) informacje dodatkowe, obejmuj�ce informacje o przyj�tej polityce 
rachunkowo�ci i inne informacje obja�niaj�ce.

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

§3 

Uchwała została poj�ta w głosowaniu jawnym. 



Projekt nr 6 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci 
Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 
pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzi� sprowadzanie Zarz�du z 
działalno�ci Grupy Kapitałowej za rok 2011.  

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

§3 

Uchwała została poj�ta w głosowaniu jawnym. 



Projekt nr 7 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 
pkt 1 Statutu Alchemia S.A. postanawia zatwierdzi� skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011, w tym:

a) skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31 grudnia 2011 roku, który po 
stronie aktywów i pasywów wykazuje sum� 956.444 tys. zł (słownie: 
dziewi��set pi��dziesi�t sze�� milionów czterysta czterdzie�ci cztery tysi�ce 
złotych)

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 
31 grudnia 2011 wykazuj�cy zysk netto w kwocie 125.368 tys. zł (słownie: sto 
dwadzie�cia pi�� milionów trzysta sze��dziesi�t osiem tysi�cy złotych)

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 wykazuj�ce całkowity dochód ogółem 
w kwocie 125.368 tys zł., (słownie: sto dwadzie�cia pi�� milionów trzysta 
sze��dziesi�t osiem tysi�cy złotych)

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazuj�ce zwi�kszenie kapitału 
własnego o kwot� 113.487 tys. zł (słownie: sto trzyna�cie milionów czterysta 
osiemdziesi�t siedem tysi�cy złotych)

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieni��nych za okres od 1 stycznia 
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodków 
pieni��nych o kwot� 9.330 tys. zł (słownie: dziewi�� milionów trzysta 
trzydzie�ci  tysi�cy złotych)

f) informacje dodatkowe, obejmuj�ce informacje o przyj�tej polityce 
rachunkowo�ci i inne informacje obja�niaj�ce

§2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

§3 

Uchwała została poj�ta w głosowaniu jawnym. 



Projekt nr 8 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki  
z działalno�ci w 2011 roku 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 414 
Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Alchemia 
S.A., postanawia zatwierdzi� sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalno�ci w 
2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu jawnym. 



Projekt nr 9 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarz�du Spółki Alchemia S.A. absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków za rok obrotowy 2011.

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzieli� Pani Karinie W�ciubiak – Hankó 
pełni�cej funkcj� Prezesa Zarz�du/Dyrektora Generalnego Alchemia S.A. 
absolutorium z wykonania przez ni� obowi�zków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 
r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 10 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarz�du Spółki Alchemia S.A absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków za rok obrotowy 2011. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzieli� Panu Rafałowi Regulskiemu 
pełni�cemu funkcj� Członka Zarz�du, a nast�pnie funkcj� Wiceprezesa 
Zarz�du/Dyrektora ds. Finansowych Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez 
niego obowi�zków w okresie od dnia 2 lutego 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 11 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarz�du Spółki Alchemia S.A absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków za rok obrotowy 2011. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzieli� Panu Markowi Misiakiewiczowi 
pełni�cemu funkcj� Wiceprezesa Zarz�du/Dyrektora ds. Inwestycji, Produkcji i 
Technologii Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków w 
okresie od dnia 21 wrze�nia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 12 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków za rok obrotowy 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzieli� Panu Wojciechowi Zymek 
pełni�cemu funkcj� Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Alchemia S.A. 
absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków w okresie od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 13 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków za rok obrotowy 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzieli� Panu Romanowi Karkosikowi 
pełni�cemu funkcj� Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej Alchemia S.A. 
absolutorium z wykonania przez niego obowi�zków w okresie od dnia 1 stycznia 
2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 14 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków za rok obrotowy 2011 

  § 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzieli� Panu Mirosławowi Kutnikowi 
pełni�cemu funkcj� Sekretarza Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 15 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków za rok obrotowy 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzieli� Panu Jakubowi Bentke 
pełni�cemu funkcj� Członka Rady Nadzorczej Alchemia S.A., absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2011 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 16 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków za rok obrotowy 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 3 Statutu Alchemia S.A. postanawia udzieli� Panu Jarosławowi Antosik 
pełni�cemu funkcj� Członka Rady Nadzorczej Spółki Alchemia S.A., absolutorium z 
wykonania przez niego obowi�zków w okresie od dnia  1 stycznia 2011 r. do dnia 31 
grudnia 2011 r.

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 17 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: podziału zysku netto za 2011 r. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 393 pkt 1 
w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 
1 pkt 2 Statutu Alchemia S.A. postanawia zysk netto za 2011 r. w kwocie 
26.512.292,89 zł (słownie: dwadzie�cia sze�� milionów pi��set dwana�cie tysi�cy 
dwie�cie dziewi��dziesi�t dwa złote osiemdziesi�t dziewi�� groszy) wynikaj�cy ze 
sprawozdania finansowego za 2011 r. przeznaczy� na zasilenie kapitału 
zapasowego Spółki Alchemia S.A. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu jawnym. 



Projekt nr 18 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie Członka                    
Rady Nadzorczej. 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 385 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady 
Nadzorczej Alchemia S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej (…). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Projekt nr 19 

Uchwała nr (…)/2011 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - powołanie Członka                    
Rady Nadzorczej. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działaj�c na podstawie art. 385 § 1 
Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu Rady 
Nadzorczej Alchemia S.A. powołuje na funkcj� Członka Rady Nadzorczej  (…). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem jej podj�cia. 

§ 3 

Uchwała została podj�ta w głosowaniu tajnym. 



Uzasadnienia do projektów uchwał maj�cych by� przedmiotem obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Alchemia S.A. 
zwołanego na dzie� 27 czerwca 2012 r. 

Szanowni Akcjonariusze Alchemia S.A., 

Serdecznie zapraszamy Pa�stwa do wzi�cia udziału w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Alchemia S.A. (dalej zwanej: ALC), które odb�dzie sie w dniu 27 czerwca 
2012 r. o godzinie 10:00, w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9.  

Konieczno�� zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 395 § 1 
ustawy z dnia 15 wrze�nia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, 
poz. 1037, ze zm., dalej zwanej: KSH), zgodnie z którym to przepisem Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno si� odby� w terminie sze�ciu miesi�cy po upływie ka�dego roku 
obrotowego. Natomiast, zgodnie z art. 32 Statutu ALC rok obrotowy jest rokiem 
kalendarzowym. W �wietle powy�szego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno si�
odby� do dnia 30 czerwca 2012 r. i zostało zwołane na dzie� 27 czerwca 2012 roku. 

Je�eli idzie o projekty uchwał maj�cych by� przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, to ich podj�cie jest uzasadnione bezwzgl�dnie obowi�zuj�cymi 
przepisami prawa, tj. w szczególno�ci art. 395 § 2 KSH. 

Je�eli idzie o projekty uchwał dotycz�cych zmian w składzie Rady Nadzorczej to 
wynikaj� one z faktu umieszczenia w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia punktu dotycz�cego zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ten punkt 
porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest zwyczajowo, w celu 
umo�liwienia akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podj�cia takiej decyzji.  

Wszystkie przedstawione Pa�stwu projekty uchwał s� uzasadnione konieczno�ci�
zapewnienia mo�liwo�ci prawidłowego funkcjonowania ALC. 

Szczegóły organizacyjne dotycz�ce procedury rejestracji na Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie ALC znajd� Pa�stwo na stronie internetowej ALC 
http://www.alchemiasa.pl . 

Ł�czymy wyrazy szacunku, 

Z powa�aniem, 

Zarz�d Alchemia S.A. 
�


