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Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON Ecology SA w 
dniu 29 czerwca 2012 r. o godzinie 12.00. 
 

UCHWAŁA NUMER 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------- 

§ 1 
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie 
powołuje Wojciecha Hetkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie: uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------ 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność obrad w sprawie wyboru 
Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NUMER 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 
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w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------  
§ 1 

Uchyla się wybór Komisji Skrutacyjnej i powierza pełnienie jej obowiązków Pani Annie 
Kaczorowskiej.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
 

UCHWAŁA NUMER 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie przyjęcia porządku obrad.----------------------------------------------------------------- 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki 
porządek obrad Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------------  
1. Otwarcie Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------------------  
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności 
do podejmowania uchwał, ------------------------------------------------------------------------------  

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, ------------------------  

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -------------------------------------------------------------------------  

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, --------------------------------------------------------  

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego 
rewidenta za rok obrotowy 2011. ---------------------------------------------------------------------  

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 
obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosku Zarządu 
dotyczącego pokrycia straty. ----------------------------------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------------------  

a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. -----------------  

b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 
01.01.2011 do 31.12.2011. ------------------------------------------------------------------------------  

c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011. ------------------------  

d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu 
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. ------------------------------------  

e. pokrycia straty spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011. ----------  
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f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. -  

g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

h. wyrażenia zgody na połączenie Fon Ecology S.A. ze spółką zależną OMENIX Sp. z 
o.o.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------  
 

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

 
 

UCHWAŁA NUMER 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. ------  
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 
uchwala się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki FON 
Ecology S.A. z działalności w 2011 roku. -------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za 
okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.------------------------------------------------------------------ 
 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych 
uchwala się co następuje: -------------------------------------------------------------------------------  
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§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki FON 
Ecology S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. na który składają 
się: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą 27.021.312,39 zł (dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia jeden 
tysięcy trzysta dwanaście 39/100); --------------------------------------------------------------------  

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011r. wykazujący 
stratę netto w wysokości 703.153,18 zł (siedemset trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy 
złote 18/100); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 
do 31.12.2011 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.096.846,82 zł 
dziesięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć 82/100 ) 

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, 
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 340.158,23 zł (trzysta 
czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 23/100); ----------------------------------------------  

- informację dodatkową i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 
 

UCHWAŁA NUMER 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z 
działalności w roku 2011. --------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
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UCHWAŁA NUMER 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania 
Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.------------------------- 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny 
sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.------ 

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

Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.-------------------- 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ust. 1 
lit. b) Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------  
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2011 
do 31.12.2011 w wysokości 703.153,18 zł (siedemset trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy 
złote 18/100) zostanie pokryta z zysków spółki z przyszłych lat.-------------------------------  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
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UCHWAŁA NUMER 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 
ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: ---------------------------------------------  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sylwii Szwed absolutorium z wykonania 
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 
w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011. ----------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku 2011-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 
FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 
01.01.2011 do 31.12.2011. ------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
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Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku 2011-------------------------------------------------------------------------------- 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON 
Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Pani Małgorzacie Patrowicz 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 
01.01.2011 do 31.12.2011. ------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku 2011-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON 
Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 
27.06.2011 do 31.12.2011. ------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
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Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku 2011.------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON 
Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Jackowi Koralewskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 
31.12.2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku 2011------------------------------------------------------------------------------- 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON 
Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Pani Jolancie Koralewskiej 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 
01.01.2011 do 24.10.2011. ------------------------------------------------------------------------------  
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§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku 2011-------------------------------------------------------------------------------- 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON 
Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Pani Danucie Rączkowskiej 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 
24.10.2011 do 31.12.2011. ------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------  
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Fon Ecology S.A. ze spółką zależną OMENIX 
Sp. z o.o.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§1 
Wobec podjęcia przez Zarządy spółek FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 
oraz Omenix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 
uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu 29 maja 2012 r., a 
także zawiadomienia wspólników o połączeniu w sposób przewidziany dla 
zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki FON Ecology Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 
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Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o połączeniu spółek i postanawia, 
że: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek 
handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółek: ---------------------------------------------  
OMENIX Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-113), przy ul. Emilii Plater 53, wpisana 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000364231, jako spółki przejmowanej ze spółką FON Ecology Spółka Akcyjna w 
Płocku w z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000336818, 
spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z 
art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www 
łączących się Spółek pod adresem: http://www.fonecology.com/ oraz 
http://omenix.fonecology.pl/index.html,------------------------------------------------------------ 
2. zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 statutu wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką 
Omenix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgodniony w dniu 28 maja 2012 
roku, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony 
na stronach www. łączących się na stronach www łączących się Spółek pod adresem: 
http://www.fonecology.com/ oraz http://omenix.fonecology.pl/index.html o treści 
następującej: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Plan połączenia -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zarządy Fon Ecology SA oraz Omenix Sp. z o.o na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 5 
i 6 ksh, uzgodniły w dniu 29.05.2012r. następujący plan połączenia: ------------------------  
I. Spółki biorące udział w połączeniu ----------------------------------------------------------------- 
1. Spółka przejmująca - Fon Ecology SA w Płocku ul. Padlewskiego 18C, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000336818, 
będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych. ------------------------------------------------------------------  
2. Spółka przejmowana – Omenix Sp. z o.o. w Warszawie ul. E. Plater 53, wpisana do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. 
st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000364231 ---------- 
II. Sposób łączenia Spółek ------------------------------------------------------------------------------- 
1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego 
majątku Spółki Przejmowanej: Omenix Sp. z o.o. na Fon Ecology SA jako Spółkę 
Przejmującą. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ponieważ 100% akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, 
połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh przy stosowaniu przepisów regulujących 
uproszczoną procedurę łączenia się Spółek - art. 516 § 5 ksh, i tak : -------------------------  
- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, ------------------------------  
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, ------------------  
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----------------  
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3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy 
uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia 
Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek. -----  

4. Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we 
wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych (sukcesja generalna). ---  

5. Ponieważ wszystkie akcje Spółek Przejmowanych należą do Spółki Przejmującej, 
połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 ksh, tj.: --------------------------  
- bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych, -  
- bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji, zasad przyznania akcji w 
Spółce Przejmującej oraz dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do 
uczestnictwa w zysku tej Spółki . -----------------------------------------------------------------------  
6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 ksh), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 
499 § 2 pkt 2 ksh nie znajduje zastosowania. -------------------------------------------------------  
III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółek ani innym osobom 
uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści. ---------------------------------------  
Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 29.05.2012r w Płocku. --  
Do Planu połączenia załączono: ------------------------------------------------------------------------  
1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Omenix Sp. z o.o. o połączeniu Spółek  

2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Fon Ecology SA o połączeniu Spółek, --------  

3. ustalenie wartości majątku Omenix Sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2012 r., ------------  

4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Omenix Sp. z o.o. na dzień 30 
kwietnia 2012 r., -------------------------------------------------------------------------------------------  

5. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Fon Ecology SA na dzień 30 kwietnia 
2012 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze podjęli uchwałę jednogłośnie. ------------ 
 

UCHWAŁA NUMER 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU 
z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku 2011-------------------------------------------------------------------------------- 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------  

§ 1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FON 
Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Panu Mariuszowi Patrowicz 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 
01.01.2011 r. do dnia 27.06.2011 r. -------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia--------------------------------------------------------- 
 
Uchwałę podjęto przy 74 157 637 akcjach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach 
wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłaszano. Ważne głosy oddano z 74 157 637 
akcji, co stanowi 68,04 % kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------- 
Wynik głosowania wskazuje, że akcjonariusze  podjęli uchwałę jednogłośnie.------------ 

 


