
 

Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 
z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
 

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.723 (sześć milionów sześćset osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy).  ---------------- 

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98%  (pięćdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta). ------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą  6.608.723, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.723, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 i § 27 ust 

1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:  ------------------------------------------------------------ 

 
§ 1 

 

Na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex Spółka Akcyjna w 

Krośnie Odrzańskim wybiera się Jana Mironika. ------------------------------------------------------ 

 

§ 2 

 

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

 

  
  
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jan Mironik stwierdził, że Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  jest prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania 

uchwał, czyli że w dniu dzisiejszym o godzinie 11˚˚  (jedenastej) stawiły się  4 (cztery) osoby, 

reprezentujące łącznie 6.608.803 akcji co stanowi 57,98% ogółu akcji w kapitale 

zakładowym,   według listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. ----------------------  

 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał następujący porządek 

obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------- 

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------- 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  ----------------------------------------- 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, składającego się z: --------------------- 

a) sprawozdania z sytuacji finansowej, ------------------------------------------------------- 

b) sprawozdania z całkowitych dochodów, -------------------------------------------------- 
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c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, -------------------------------------------- 

d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, ----------------------------------------------- 

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------ 

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. --------------- 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. ----------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w 2011 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2011.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2011.  ---------------------------------------------------------- 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 

z wykonania obowiązków w roku 2011.  --------------------------------------------------------        

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok. ------------------------------------ 

13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału. ------------------------ 

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 1, § 2, § 6, § 7 ust. 1, § 23 i § 25 ust. 3 Statutu 

Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 14 ust. 3 Statutu Spółki. -------------------------- 

16. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 13
1
 do Statutu Spółki. ------------------------------- 

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia 

akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z 

wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki 

Akcyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Wolne głosy i wnioski. --------------------------------------------------------------------------- 

19. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

             Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż Zarząd Spółki złożył 

wniosek z propozycją zmiany w porządku obrad, polegającej na przeniesieniu pkt 7 porządku 

obrad, czyli rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, po 

punkcie 12 porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------   

 

 Akcjonariusze następnie przystąpili do podejmowania uchwał o następującej treści: --- 

  

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wprowadzonymi zmianami 

 

 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy:  
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„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej 

Spółki www.hardex.pl wraz z  wprowadzonymi zmianami. -----------------------------------------  

 

§ 2 

 

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

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

z działalności w roku 2011 

 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy:  --------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności w 

roku 2011.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

http://www.hardex.pl/
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Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2011 
 

Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2011.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 
 

Podjęta w głosowaniu tajnym.   Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy:  --------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Ireneuszowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 

dnia 26 kwietnia 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 2 

 

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

 

 

 

 

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym.   Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy:  --------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Waldemarowi Motyce absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do 26 

kwietnia 2011 roku,   Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 27 kwietnia 2011 roku do dnia 

31 października 2011 roku oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 31 października 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  ---------------------------------------------------------------------  

§ 2 
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Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- 

 

 
Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 
z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym.   Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ----------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Sebastianowi Ciechanowiczowi absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 21 czerwca 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2011 roku.  ----------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

 

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

 

 
 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 
Podjęta w głosowaniu tajnym.   Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  ---------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 listopada 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2011 roku.  ------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

 

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

 

 

 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------- 

 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Agnieszce Maciejewskiej absolutorium z wykonania przez 

nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 
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Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 
 

Podjęta w głosowaniu tajnym. Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano 

ważne głosy nad uchwałą 6.608.803. --------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803,------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p.Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 

25 maja 2011 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym.   Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy:  

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  -------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Andrzejowi Beśkiewiczowi absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 

dnia 25 maja 2011 roku.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

 

 

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym.   Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy:  

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Krzysztofowi Nowińskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 25 maja 2011 roku do 

dnia 21 listopada 2011 roku.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 
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Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  -------------------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym. Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano 

ważne głosy nad uchwałą 6.608.803. --------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: --------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Krzysztofowi Sędzikowskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 25 maja 2011 roku do 

dnia 20 listopada 2011 roku.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym. Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano 

ważne głosy nad uchwałą 6.608.803. --------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  
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„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Romanowi Trębaczowi absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 

21 listopada 2011 roku. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

 

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym. Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano 

ważne głosy nad uchwałą 6.608.803. --------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 21 listopada 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku.  --------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 
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Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym.   Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje:  --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Pawłowi Sikorskiemu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 21 listopada 2011 roku do dnia 

31 grudnia 2011 roku. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 
 

Podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ----------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  



 13 

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 

31 grudnia 2011 roku.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

 

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------- 

 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Kindze Śluzek absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 2 

 

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

 

 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonywania obowiązków w 2011 roku 

 

Podjęta w głosowaniu tajnym. Podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano 

ważne głosy nad uchwałą 6.608.803. --------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: ---------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” -0, ------------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: --------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, niniejszym udziela p. Piotrowi Derlatce absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

 

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

 

 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok 2011 

 

Podjęta w głosowaniu jawnym.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: --------------------------- 

„Za” - 6.608.803, ------------------------------------------------------------------------------------------  
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„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” – 0, --------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Działając na podstawie art. 414 i art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust 1 

Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie 

Odrzańskim, postanawia stratę netto w wysokości  33.934.116, 98,- (trzydzieści trzy miliony 

dziewięćset trzydzieści  cztery złote sto szesnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy)  za 

okres od 01.01.2011 - 31.12.2011 roku pokryć  z zysków zatrzymanych w kwocie 

27.958.448,76,- (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy 

czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy), z kapitału zapasowego w 

kwocie 3.280.595,26,- (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 

pięć  złotych dwadzieścia sześć groszy), z zysków lat następnych w kwocie 2.695.072,96,- 

(dwa miliony sześćset  dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 

dziewięćdziesiąt sześć groszy).   -------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

 

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

 

Anna Burda, działając  w imieniu i na rzecz  Akcjonariusza SUPERKONSTELACJA 

LIMITED LIMASSOL zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w 

obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------- 

 

Po czym akcjonariusze przystąpili do głosowania nad uchwałą: ------------------------------------   

 

 

UCHWAŁA NR 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 14 czerwca  2012 roku 

 

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Hardex Spółka Akcyjna w Krośnie Odrzańskim 

w dniu 14 czerwca  2012 roku 

 

 

Podjęta w głosowaniu jawnym.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy nad uchwałą 

6.608.803. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym wynosi 

57,98% . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Łączna liczba ważnych głosów nad uchwałą 6.608.803, w tym głosy: --------------------------- 

„Za” - 6.594.800, ------------------------------------------------------------------------------------------  

„Przeciw” 0, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Wstrzymujące się” – 14.003, ----------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszone sprzeciwy – 0. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Działając na podstawie art.408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala co następuje: ------------------------------------------------------------------ 

 

 

§ 1. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zarządzić przerwę w obradach do 

dnia 28 czerwca 2012 (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwunastego) roku do 

godziny 16
00

 (szesnastej).   Obrady  zostaną wznowione  w siedzibie Spółki. --------------------  

  

§ 2. 

 

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

 

 

  Na tym obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy     

przerwano  do dnia 28 czerwca 2012 roku do godziny 16
00

. 
 
  Do niniejszego protokołu  

została dołączona lista akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu oraz pełnomocnictwa:   

Domu Maklerskiego   IDM Spółki Akcyjnej z siedzibą  w Krakowie dla Ilony Sidorowicz,    

Spółki Akcyjnej Idea Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych   dla 

Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna, Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty dla 

Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna, pełnomocnictwa substytucyjne Domu 

Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna dla Ilony Sidorowicz.      --------------------------------------  

 

Koszty tego aktu płacone przelewem ponosi „HARDEX” Spółka Akcyjna w Krośnie 

Odrzańskim. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


