
OG OSZENIE ZARZ DU PETROLINVEST SPÓ KA AKCYJNA O ZWO ANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarz d PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni („Spó ka”), dzia aj c na podstawie art. 395,
art. 399 § 1 w zwi zku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spó ek handlowych („KSH”), zwo uje na dzie  29 czerwca
2012 roku na godzin  9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki („Zgromadzenie”), które odb dzie si  w
Gdyni przy ul. Podolskiej 21, w sali konferencyjnej na VII pi trze.

Porz dek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia

2. Sporz dzenie listy obecno ci, stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Zgromadzenia i jego zdolno ci
do podejmowania uchwa .

3. Przyj cie do wiadomo ci:

(i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z dzia alno ci Spó ki i
sprawozdania finansowego

(ii) Oceny sytuacji Spó ki (uwzgl dniaj cej, w szczególno ci, ocen  systemu kontroli
wewn trznej i systemu zarz dzania ryzykiem istotnym dla Spó ki) sporz dzonej przez
Rad  Nadzorcz ,

(iii) Oceny pracy Rady Nadzorczej sporz dzonej przez Rad  Nadzorcz .

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2011 oraz
sprawozdania finansowego za ubieg y rok obrotowy.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz du z dzia alno ci grupy kapita owej
PETROLINVEST S.A. w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapita owej PETROLINVEST S.A. za rok 2011.

6. Podj cie uchwa y o pokryciu straty.

7. Podj cie uchwa  w sprawie udzielenia cz onkom Zarz du absolutorium z wykonania przez nich
obowi zków.

8. Podj cie uchwa  w sprawie udzielenia cz onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
nich obowi zków.

9. Zamkni cie Zgromadzenia

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarz d Spó ki informuje, e prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu maj , stosownie do art. 4061 Kodeksu
spó ek handlowych, wy cznie osoby b ce akcjonariuszami Spó ki na szesna cie dni przed dat
Zgromadzenia, tj. w dniu 13 czerwca 2012 r. (dzie  rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej
„Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, e przedstawi  podmiotowi prowadz cemu ich rachunek papierów
warto ciowych danie wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w
okresie od og oszenia o zwo aniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do
dnia 14 czerwca 2012 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udzia u w Zgromadzeniu zostanie sporz dzona na podstawie wykazu
udost pnionego przez podmiot prowadz cy depozyt papierów warto ciowych (Krajowy Depozyt Papierów
Warto ciowych S.A.) i wy ona w siedzibie Spó ki przy ul. Podolskiej 21 w Gdyni, w godzinach od 9:00 do
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16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach od 26 czerwca 2012 r. do 28
czerwca 2012 r. Akcjonariusz Spó ki mo e da  przys ania mu listy akcjonariuszy nieodp atnie poczt
elektroniczn , podaj c adres, na który lista powinna by  wys ana. Akcjonariusz mo e zg osi  powy sze

danie za po rednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotycz ce Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej jedn  dwudziest  kapita u zak adowego Spó ki s
uprawnieni do:

(i) dania umieszczenia okre lonych spraw w porz dku obrad Zgromadzenia; danie takie powinno
zosta  zg oszone Zarz dowi Spó ki nie pó niej ni  na dwadzie cia jeden dni przed terminem
Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2012 r.; danie powinno zawiera  uzasadnienie lub projekt
uchwa y dotycz cej proponowanego punktu porz dku obrad; danie mo e zosta  z one za
po rednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl;

(ii) zg aszania Spó ce przed terminem Zgromadzenia na pi mie lub za po rednictwem poczty elektronicznej
na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl projektów uchwa  dotycz cych spraw wprowadzonych
do porz dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które maj  zosta  wprowadzone do porz dku obrad.

Ka dy z akcjonariuszy Spó ki mo e podczas Zgromadzenia zg asza  projekty uchwa  dotycz ce spraw
wprowadzonych do porz dku obrad.

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa g osu

Akcjonariusz b cy osob  fizyczn  mo e uczestniczy  w Zgromadzeniu oraz wykonywa  prawo g osu
osobi cie lub przez pe nomocnika. Akcjonariusz inny ni  osoba fizyczna mo e uczestniczy  w
Zgromadzeniu oraz wykonywa  prawo g osu przez osob  uprawnion  do sk adania o wiadcze  woli w jego
imieniu lub przez pe nomocnika. Pe nomocnictwo powinno by  sporz dzone w formie pisemnej lub
udzielone w postaci elektronicznej. Pe nomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga
opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego
certyfikatu. O udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi  Spó  za
po rednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@petrolinvest.pl.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj cego pe nomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu
pe nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera  (jako za cznik):

(i) w przypadku akcjonariusza b cego osob  fizyczn  - kopi  dowodu osobistego, paszportu lub innego
urz dowego dokumentu to samo ci akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego ni  osoba fizyczna - kopi  odpisu z w ciwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania
akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe nomocnictw).

W przypadku w tpliwo ci co do prawdziwo ci kopii wy ej wymienionych dokumentów, Zarz d Spó ki
zastrzega sobie prawo do dania od pe nomocnika okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:

(i) w przypadku akcjonariusza b cego osob  fizyczn  - kopii potwierdzonej za zgodno  z orygina em
przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno  z orygina em kopii
dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego ni  osoba fizyczna - orygina u lub kopii potwierdzonej za zgodno
z orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno  z
orygina em odpisu z w ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g
pe nomocnictw).

W celu identyfikacji pe nomocnika, Zarz d Spó ki zastrzega sobie prawo do dania od pe nomocnika
okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:

(i) w przypadku pe nomocnika b cego osob  fizyczn  - dowodu osobistego, paszportu lub innego
urz dowego dokumentu to samo ci pe nomocnika; albo

(ii) w przypadku pe nomocnika innego ni  osoba fizyczna - orygina u lub kopii potwierdzonej za zgodno
z orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno  z
orygina em odpisu z w ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pe nomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany
ci g pe nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu

mailto:walne.zgromadzenie:@petrolinvest.pl
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to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania pe nomocnika na
Zgromadzeniu.

Formularze,  o  których mowa w art.  4023 §  1  pkt  5  KSH,  pozwalaj ce  na  wykonywanie  prawa g osu przez
pe nomocnika s  udost pnione na stronie internetowej Spó ki www.petrolinvest.pl. Spó ka nie nak ada
obowi zku udzielania pe nomocnictwa na powy szym formularzu.

Jednocze nie Zarz d Spó ki informuje, i  w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pe nomocnictwa wraz
z instrukcj  do g osowania, Spó ka nie b dzie weryfikowa a czy pe nomocnicy wykonuj  prawo g osu
zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwi zku z powy szym, Zarz d Spó ki
informuje, i  instrukcja do g osowania powinna by  przekazana jedynie pe nomocnikowi.

Statut Spó ki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania si  w trakcie
Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa g osu przy wykorzystaniu rodków komunikacji
elektronicznej.

Spó ka nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa g osu drog  korespondencyjn .

Materia y dotycz ce Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu mo e uzyska  pe ny tekst dokumentacji, która ma by
przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwa  lub, je eli nie przewiduje si  podejmowania uchwa ,
uwagi Zarz du lub Rady Nadzorczej Spó ki, dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad
Zgromadzenia lub spraw, które maj  zosta  wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Zgromadzenia
na stronie internetowej Spó ki www.petrolinvest.pl oraz w siedzibie Spó ki pod adresem ul. Podolska 21, 81-
321 Gdynia w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecno ci na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone s  o dokonanie rejestracji i pobranie karty
do g osowania bezpo rednio przed sal  obrad na pó  godziny przed rozpocz ciem obrad Zgromadzenia.

Pozosta e informacje

Informacje dotycz ce Zgromadzenia b  udost pniane na stronie internetowej Spó ki www.petrolinvest.pl.

Jednocze nie Zarz d Spó ki informuje, e w sprawach nie obj tych niniejszym og oszeniem stosuje si
przepisy Kodeksu spó ek handlowych oraz statutu Spó ki i w zwi zku z tym prosi akcjonariuszy Spó ki o
zapoznanie si  z powy szymi regulacjami.

http://www.petrolinvest.pl./
http://www.petrolinvest.pl/
http://www.petrolinvest.pl./
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Projekty uchwa  Zgromadzenia

Do punktu 4 porz dku obrad

Uchwa a nr [1]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2011
oraz sprawozdania finansowego za ubieg y rok obrotowy

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”), po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu si  ze
sprawozdaniem Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2011 i sprawozdaniem finansowym za ubieg y
rok obrotowy, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spó ki z oceny tych sprawozda , postanawia:

(i) zatwierdzi  sprawozdanie Zarz du Spó ki z dzia alno ci Spó ki w roku 2011;

(ii) zatwierdzi  zbadane przez bieg ego rewidenta sprawozdanie finansowe Spó ki za okres od
1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obejmuj ce: wprowadzenie, bilans, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale w asnym, rachunek przep ywów pieni nych,
sprawozdanie z ca kowitych dochodów oraz informacj  dodatkow  za rok obrotowy 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 5 porz dku obrad:

Uchwa a nr [2]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci

Grupy Kapita owej PETROLINVEST w roku 2011 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej

PETROLINVEST za rok 2011

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”), po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarz du
Spó ki z dzia alno ci Grupy Kapita owej PETROLINVEST w roku 2011 oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapita owej PETROLINVEST, postanawia:

(i) zatwierdzi  sprawozdanie Zarz du Spó ki z dzia alno ci Grupy Kapita owej
PETROLINVEST w roku 2011;

(ii) zatwierdzi  zbadane przez bieg ego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapita owej PETROLINVEST za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
obejmuj ce: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w
skonsolidowanym kapitale w asnym, skonsolidowany rachunek przep ywów pieni nych,
skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochodów oraz informacj  dodatkow  za rok
obrotowy 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 6 porz dku obrad
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Uchwa a nr [3]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) postanawia pokry  strat  netto Spó ki za rok
obrotowy 2011 w wysoko ci 81.468.997,53 z otych (s ownie: osiemdziesi t jeden milionów
czterysta sze dziesi t osiem tysi cy dziewi set dziewi dziesi t siedem z otych 53/100) z zysków
z lat przysz ych.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 7 porz dku obrad

Uchwa a nr [4]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Bertrandowi Le Guern - Prezesowi Zarz du

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Prezesowi Zarz du Spó ki Panu Bertrandowi
Le Guern absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 7 porz dku obrad

Uchwa a nr [5]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Markowi Piotrowi Pietruszewskiemu - Wiceprezesowi Zarz du

 absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Wiceprezesowi Zarz du Spó ki Panu
Markowi Piotrowi Pietruszewskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym
2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.
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Do punktu 7 porz dku obrad

Uchwa a nr [6]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stanis awowi Niewiadomskiemu - Cz onkowi Zarz du

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Zarz du Spó ki Panu Romanowi
Stanis awowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 7 porz dku obrad

Uchwa a nr [7]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Franciszkowi Krok - Cz onkowi Zarz du

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Zarz du Spó ki Panu
Franciszkowi Krok absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 7 porz dku obrad

Uchwa a nr [8]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Tomaszowi Wantke - Cz onkowi Zarz du

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Zarz du Spó ki Panu Maciejowi
Tomaszowi Wantke absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.
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Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [9]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Krauze - Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spó ki
Panu Ryszardowi Krauze absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [10]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Andre Spark - Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Wiceprzewodnicz cemu Rady Nadzorczej
Panu Andre Spark absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [11]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Buzukowi - Cz onkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki Panu
Tomaszowi Buzukowi absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.
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Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [12]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Dukaczewskiemu - Cz onkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki Panu
Marcinowi Dukaczewskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [13]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Grelowskiemu - Cz onkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki Panu
Maciejowi Grelowskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [14]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Ja owieckiemu - Cz onkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki Panu
Bartoszowi Ja owieckiemu absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011, w
okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 roku.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.
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Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [15]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafa owi Juszczakowi - Cz onkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki Panu
Rafa owi Juszczakowi absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [16]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Osiadaczowi - Cz onkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki Panu
Andrzejowi Osiadaczowi absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.

Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [17]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wilskiemu - Cz onkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki Panu
Krzysztofowi Wilskiemu absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.
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Do punktu 8 porz dku obrad

Uchwa a nr [18]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PETROLINVEST Spó ka Akcyjna z siedzib  w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Panu Donaldowi Chodakowi - Cz onkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowi zków

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PETROLINVEST S.A. (dalej jako „Spó ka”) udziela Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki Panu
Donaldowi Chodakowi absolutorium z wykonania obowi zków w roku obrotowym 2011, w okresie
od 30 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

2. Uchwa a wchodzi w ycie z chwil  podj cia.


