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UCHWAŁY PODJĘTE  NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

SPÓŁKI POD FIRMĄ BUDOSTAL-5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI 

LIKWIDACYJNEJZ SIEDZIBĄ W KRAKOWIE 

Z DNIA 20 CZERWCA 2012 ROKU 

 

 

„Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w 

upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie 

 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana Marka Leśniaka.” -----------------------------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Marek Leśniak ogłosił wyniki:-------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Marek Leśniak poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę. ------------  

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

III. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił zgromadzonym porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który ukazał się w powołanym wyżej raporcie nr 

33/2012, tj.: ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

1. Otwarcie Zgromadzenia, -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ----------------------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 

uchwał, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad, -----------------------------------------------------------------------------------  
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5. Przedstawienie przez Zarząd: -------------------------------------------------------------------------------  

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, ------------------------------  

b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ---------------------------------------------  

c) rekomendacji co do podziału zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2011, -----------------  

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania 

finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, oraz 

przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: ------------------------------------------  

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, ---------------------  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ---------------------------  

c) podziału zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2011, -----------------------------------------  

d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 

obrotowym 2011, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -------------------------------  

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2011, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, ----------  

c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------  

d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011; ------------------------------------------------------------  

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków 

w roku obrotowym 2011, ---------------------------------------------------------------------------------------  

f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2011, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego w sprawie przyjęcia powyższego porządku obrad 

(uchwała nr 2) Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Zgromadzenie 

przyjęło powyższy porządek obrad, podając wyniki głosowania w tej sprawie: -----------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  
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- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

„Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 spółki akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2011 

 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej po 

rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i po zapoznaniu 

się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to 

zatwierdzić. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie BUDOSTAL - 5 Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, na które składają się: ------  
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1 bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę: 55.006.609,50 zł.(słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sześć tysięcy sześćset dziewięć 

złotych 50/100 groszy), -----------------------------------------------------------------------------------------  

2 rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący stratę netto w 

wysokości: 66.943.383,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści 

trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 88/100 groszy), ----------------------------------------------  

3 zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące stan kapitału własnego w kwocie -

49.928.029,49 zł. (słownie: minus czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem 

tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 49/100 grosze), -----------------------------------------------------  

4 sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31.12.2011 r. zmianę 

środków pieniężnych w kwocie -8.503.304,28 zł. (słownie minus osiem milionów pięćset trzy 

tysiące trzysta cztery złote 28/100 grosze) -------------------------------------------------------------------  

5 informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia,--------------------------------------------------------------------------  

oraz po zapoznaniu się z sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, 

postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. --------------------------------------------------------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 

rok 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej po 

rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011, 

postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. --------------------------------------------------------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------  
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Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

„Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 

5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie w wyniku wygenerowania 

za rok 2011 straty netto w wysokości: 66.943.383,88 zł. (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów 

dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt trzy złote 88/100 groszy), która 

zostanie pokryta z przyszłych zysków. Pokrycie straty może zostać zrealizowane w inny sposób 

w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego, zgodnie z przepisami o prawie 

upadłościowym.” ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: ---------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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„Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Czekaj absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 

 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Krakowie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Czekaj z 

wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2011 r. do 17 października 2011 r. --  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

„Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Robertowi Gubale 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Krakowie udziela absolutorium Panu Robertowi Gubała z wykonania obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 r. do 03.11.2011 r. oraz 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 4.11.2011 r. do 31.12.2011 r -----------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------  
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, z wyłączeniem (stosownie do przepisu art. 413 ksh) 

głosowania przez pełnomocnika akcjonariusza Roberta Gubała,  Przewodniczący Zgromadzenia 

ogłosił wyniki: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 574.200; ---------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 3,2 %; -----------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 1.114.850; ----------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 1.114.850; ------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Gawęda 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Krakowie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Gawęda 

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

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pauli Gibała absolutorium z wykonania 

przez nią obowiązków w roku 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Pauli Gibała z wykonania przez 

nią obowiązków w roku 2011. ---------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Popiela absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Popiela z wykonania 

przez niego obowiązków w roku 2011. ----------------------------------------------------------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------------  
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 20 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Stec absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Krakowie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stec z wykonania 

przez niego obowiązków za okres od 4 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.-----------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Uchwała nr 13 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Markowi Leśniakowi absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Krakowie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Markowi Leśniak z wykonania przez niego 

obowiązków za rok 2011. --------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, z wyłączeniem (stosownie do przepisu art. 413 ksh) 

głosowania przez akcjonariusza Marka Leśniaka, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.160.900; -------------------------------------------------  

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 47,8 %; ----------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 14.688.850; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 14.688.850; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

„Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załęczu 1 z dnia 05 maja 2011 roku 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mateuszowi Ładyga absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 

§ 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 ksh oraz § 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 

Krakowie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mateuszowi Ładyga z wykonania przez 

niego obowiązków za rok 2011. -------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----------  

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.701.550; -------------------------------------------------  
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- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 51 %; ------------------------  

- łączna liczba ważnych głosów: 15.770.150; ---------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „za”: 15.770.150; -----------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „przeciw”: 0, ----------------------------------------------------------------------------------  

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, --------------------------------------------------------------------  

- brak sprzeciwów. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną 

uchwałę. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na 

Zgromadzeniu obecni byli  akcjonariusze reprezentujący łącznie 8.701.550 akcji co stanowi 51 % 

kapitału zakładowego i reprezentujących 15.770.150 głosów,  

 


