
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE REMEDIS SA W DNIU 15.06.2012 R. 

 
UCHWAŁA NR 1 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 15 czerwca 2012 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Krzysztofa Nowaka na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 36.214.000 ważnych głosów z 19.607.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 50,11%, w tym: 

- „za” oddano 36.214.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 2 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia obejmujący:  

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 

podejmowania wiążących uchwał,  

4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

5. wybór Komisji Skrutacyjnej, 



6. rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku i Sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,  

7. rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2011, Sprawozdania 

Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 

rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku 

Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2011,  

8. podjęcie uchwały w sprawie:  

a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, 

b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, 

c) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, 

d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2011, 

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2011, 

9. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 3 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji 

Skrutacyjnej w osobie Piotra Orłowskiego. 

 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 4 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 



 
 

UCHWAŁA NR 5 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki 

za rok obrotowy 2011 obejmujące: 

1) informację dodatkową,  

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, 

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku,  

4) rachunek przepływów pieniężnych, 

5) zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział  

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 6 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 



 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. postanawia przeznaczyć zysk za rok 

obrotowy 2011  w kwocie 311.993,15 zł w całości na kapitał zapasowy. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział  

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 7 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium   
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Remedis 

S.A. w Poznaniu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2011.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 36.214.000 ważnych głosów z 19.607.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 50,11%, w tym: 



- „za” oddano 36.214.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 8 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Anecie Koszczyńskiej,  pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 

stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków 

w roku 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

  

UCHWAŁA NR 9 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 



 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Przemysławowi Morysiakowi,  pełniącemu funkcję w okresie od 

dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku 2011.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 10 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Imre Pukhely,  pełniącemu funkcję w okresie od dnia 27 stycznia 

2011 roku do dnia 22 lipca 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 

2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 



W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 11 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Janowi Pomorskiemu,  pełniącemu funkcję w okresie od dnia 

1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku 2011.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 12 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Wiesławowi Markwitzowi,  pełniącemu funkcję w okresie od dnia 

22 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków 

w roku 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 13 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 15 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Piotrowi Orłowskiemu,  pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 

stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków 

w roku 2011.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  



 

W głosowaniu oddano łącznie 37.420.000 ważnych głosów z 20.210.000 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 51,65%, w tym: 

- „za” oddano 37.420.000 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 


