
Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 Statutu Spółki, 

wybiera Marcin Marca na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) postanawia 

przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 

czerwca 2012 roku w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 
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4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku w sprawie 

podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2011, sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2011, skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze zwięzłej oceny sytuacji 

Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011 oraz 

sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, wniosku Zarządu w 

sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2011, skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2011. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2011. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011. 

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Arteria S.A. za rok 2011. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2011. 

11. Podział zysku za rok obrotowy 2011. 

12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 

13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 

14. Zmiana Statutu Spółki. 

15. Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki. 

16. Skrócenie kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 

17. Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 

18. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 

19. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. 

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po 

zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których 

mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz „Opinią 

niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania jednostkowego 

sprawozdania finansowego spółki Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2011 roku”, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2011 rok. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
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z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po 

zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym 

Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składa się: 

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.459.000,00 (słownie: 

siedemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, 

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 

12.500.000,00 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) złotych oraz dochód 

całkowity w kwocie 12.500.000,00 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) 

złotych, 

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału 

własnego o kwotę 12.500.000,00 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) 

złotych, 

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 312.000,00 (słownie: trzysta dwanaście tysięcy) złotych, 

e) wybrane dane objaśniające i pozostałe informacje dodatkowe, 

a także po zapoznaniu się z „Opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem 

uzupełniającym z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Arteria S.A. 

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku” oraz sprawozdaniem Rady 

Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 

grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
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Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

za rok 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionymi 

przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniami Zarządu oraz Rady 

Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego 

zgromadzenia, oraz „Opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem 

uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku”, zatwierdza 

sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za 2011 rok. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 
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Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arteria 

S.A. za rok obrotowy 2011 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym 

przez Zarząd Spółki skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 

Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które 

składa się: 

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 

grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

108.161.000,00 (słownie: sto osiem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy) 

złotych,  

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 

stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto w 

wysokości 7.595.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć 

tysięcy) złotych, w tym przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 

wysokości 7.595.000,00 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) 

złotych,  

c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 

dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje 

zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.406.000,00 (słownie: cztery miliony 

czterysta sześć tysięcy) złotych,  

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 

1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie 

stanu środków pieniężnych o kwotę 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) 

złotych, 

e) dodatkowe informacje i objaśnienia, 

a także po zapoznaniu się z „Opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem 

uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
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Kapitałowej Arteria S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku” oraz 

sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 6 porządku obrad 

niniejszego zgromadzenia, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej Arteria S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie podziału zysku za rok 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu 

dywidendy 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku 

Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2011, niniejszym postanawia 

zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 12.500.000,00 (słownie: dwanaście milionów 

pięćset tysięcy) złotych podzielić w sposób następujący:  

(a) kwotę w wysokości 11.500.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy 

złotych) przelać na kapitał zapasowy, 

(b) kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion) złotych przeznaczyć na 

dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,23 zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze) na 

jedną akcję. 
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§ 2 

Dzień dywidendy ustala się na dzień 17 października 2012 roku. 

§ 3 

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 listopada 2012 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bieńkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 

2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 
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Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Marcinowi Marcowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 

2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 297 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 30,36%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Grygielowi – członkowi Zarządu Spółki, z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 

2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 

punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela 

absolutorium Panu Wojciechowi Glapie – członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 
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w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Dariuszowi Stokowskiemu – Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Cezaremu Kubackiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 13 czerwca 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 

grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Mariuszowi Pawlakowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 14 czerwca 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Dawidowi Sukaczowi – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 13 czerwca 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Michałowi Lehmann – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 

2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Mironowi Maickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 

2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym 

udziela absolutorium Panu Pawłowi Tarnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku obrotowego, tj. od dnia 14 czerwca  

2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 12 ust. 2 

Statutu Spółki w sposób następujący: 

§ 12 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: 

„2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu 
trwa 3 (trzy) lata.” 

otrzymuje brzmienie: 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

„2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu 

trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka 

Zarządu jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed 

upływem bieżącej kadencji Zarządu.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dodać w § 12 Statutu 

Spółki ust. 3 w brzmieniu następującym: 

„3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok 

obrotowy pełnienia ich funkcji.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 20 ust. 5 

Statutu Spółki w sposób następujący: 

§ 20 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu: 

„5. Podmiotem Powiązanym w rozumieniu niniejszego paragrafu jest podmiot 

dominujący wobec Spółki, podmiot zależny od Spółki lub podmiot zależny od 

podmiotu dominującego wobec Spółki. Stosunek dominacji lub zależności określa się 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych.” 

otrzymuje brzmienie: 

„5. Dla potrzeb niniejszego paragrafu przyjmuje się definicję Podmiotu Powiązanego 

zgodnie z definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

Uchwała Nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić § 20 ust. 6 

Statutu Spółki w sposób następujący: 

§ 20 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu: 

„6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja 

Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.” 

otrzymuje brzmienie: 

„6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja 

Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej 

osoby na członka Rady Nadzorczej jest dopuszczalne. Powołanie może nastąpić nie 

wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała Nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dodać w § 20 Statutu 

Spółki ust. 7 w brzmieniu następującym: 

„7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni 

rok obrotowy pełnienia ich funkcji.” 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała Nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę 

Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego 

zmiany Statutu Spółki, uchwalone na podstawie uchwał nr 20, 21, 22, 23 oraz 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2012 roku. 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała Nr 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, skraca 

z dniem zarejestrowania zmiany § 20 ust. 6 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kadencję Rady Nadzorczej rozpoczętą w 

dniu 24 sierpnia 2009 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 27 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej  

§ 1 

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej uchwałą nr 26 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej 

„Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 

1 Statutu Spółki, odwołuje z dniem zarejestrowania zmiany § 20 ust. 6 Statutu Spółki 

dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wszystkich 

dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: 

−−−− Dariusza Stokowskiego, 

−−−− Tomasza Filipiaka, 

−−−− Michała Lehmanna, 

−−−− Pawła Tarnowskiego, 

−−−− Mirona Maickiego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

 

Uchwała Nr 28 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 

§ 1 

W związku ze skróceniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 26, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 

20 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 

(pięć) osób. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany § 20 ust. 6 Statutu Spółki 

dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

 

Uchwała Nr 29 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, 

niniejszym powołuje Pawła Tarnowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu zarejestrowania zmiany § 20 ust. 6 

Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 30 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, 

niniejszym powołuje Wojciecha Bieńkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na 

kolejną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu zarejestrowania zmiany § 

20 ust. 6 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 31 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, 

niniejszym powołuje Dariusza Stokowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na 

kolejną kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu zarejestrowania zmiany § 

20 ust. 6 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 32 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, 

niniejszym powołuje Tomasza Filipiaka do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 

kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu zarejestrowania zmiany § 20 ust. 6 

Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała Nr 33 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arteria Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, 

niniejszym powołuje Mirona Maickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 

kadencję Rady Nadzorczej rozpoczynającą się w dniu zarejestrowania zmiany § 20 ust. 6 

Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



Uchwały podjęte podczas  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A.  
w dniu 21 czerwca 2012 roku 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 345 569, procentowy udział akcji z których 

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 31,48%. 

Łączna liczba ważnych głosów 1 345 569. 

Za przyjęciem uchwały oddano 1 345 569 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów 

wstrzymujących się oddano 0. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 


