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Odnośnie punktu 2 porządku obrad:----------------------------------------------------------- 

 

Uchwała  nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 

Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

Wybiera się Pana Marcina Kłopocińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------- 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Marek Dybalski stwierdził, 

że wyniki głosowania przedstawiają się następująco: ----------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), ---------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  
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Pan Marek Dybalski stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Pan Marek Dybalski stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. -----  

 

Odnośnie punktu 4 porządku obrad:----------------------------------------------------------- 

 

Uchwała  nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------- 

 

§ 1 

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez 

Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie 

z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 04 czerwca 2012 roku 

na stronie internetowej (www.lstcapital.com) oraz przekazanym do publicznej 

wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 7/2012 w brzmieniu:---------------------------------- 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------- 

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------- 

4. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------- 
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5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.-------------------------------------------------- 

6. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 

obrotowy 2011 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 

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

7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2011.------------------------------------------------------------------- 

8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 

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

9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.----------- 

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.------------------------- 

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.------------------------- 

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: --------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), ---------------  
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głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. ----------  

 

Odnośnie punktu 7 porządku obrad: ---------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 3  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2011 uchwala, co następuje:------------------------------------------- 

 

§ 1 

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.------ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: -------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 
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to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), ---------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. -----------  

 

Odnośnie punktu 8 porządku obrad:----------------------------------------------------------- 

 

Uchwała  nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2011 uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------- 

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:------ 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------------------- 
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2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 55.307.957,90 zł (pięćdziesiąt pięć milionów 

trzysta siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 

dziewięćdziesiąt groszy),----------------------------------------------------------- 

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r., 

wykazujący zysk netto w kwocie 10.255.170,08 zł (dziesięć milionów 

dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i osiem groszy),- 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 

31.12.2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

10.525.146,81 zł (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sto 

czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy),-------------------------- 

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 

r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 

805.512,67 zł (osiemset pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych i sześćdziesiąt 

siedem groszy);----------------------------------------------------------------------- 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: -------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), --------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-------------------------------------- 
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W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. -----------  

 

Odnośnie punktu 9 porządku obrad:----------------------------------------------------------- 

 

Uchwała  nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011. 

 

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

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:---------------------------------------------------- 

§ 1 

Przeznacza się zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 10.255.170,08 zł (dziesięć 

milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i osiem groszy) 

w całości na kapitał zapasowy.---------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: --------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  
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głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), --------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu jawnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. ----------  

 

Odnośnie punktu 10 porządku obrad:---------------------------------------------------------- 

 

Uchwała  nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 

Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011, w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 

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

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------- 
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Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: --------------------------------------  

17.218.383 (siedemnaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy trzysta 

osiemdziesiąt trzy) akcje, z których oddano ważne głosy, to jest 38,86 % 

kapitału zakładowego, czyli 17.218.383 (siedemnaście milionów dwieście 

osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym: --  

głosów „za” : 16.338.383 (szesnaście milionów trzysta trzydzieści osiem 

tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy), ------------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), ---------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że z głosowania wyłączonych zostało 

6.462.016 (sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące szesnaście) 

głosów.---------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta 

16.338.383 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. -----------  

 
Uchwała  nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------- 
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§ 1 

Udziela się Panu Władysławowi Sędzielskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011, w okresie od 01 

stycznia 2011 roku do 03 czerwca 2011 roku.---------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: -------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), --------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. ----------  

 
 

Uchwała  nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 
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w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków 

Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011, w okresie od 01 maja 2011 roku 

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

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: --------------------------------------  

23.510.399 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy trzysta 

dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, to jest 

53,06 % kapitału zakładowego, czyli 23.510.399 (dwadzieścia trzy 

miliony pięćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym:-------------------------------------------------------- 

głosów „za” : 22.630.399 (dwadzieścia dwa miliony sześćset trzydzieści 

tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), --------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), ---------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że z głosowania wyłączonych zostało 170.000 

(sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów.-------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta 

22.630.399 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 
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Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. ----------  

 
Odnośnie punktu 11 porządku obrad:---------------------------------------------------------- 

 

Uchwała  nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011, w okresie od 01 

stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.----------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: -------------------------------------  

23.123.399 (dwadzieścia trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta 

dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, to jest 

52,18 % kapitału zakładowego, czyli 23.123.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  
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głosów „za” : 22.243.399 (dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści 

trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), ---------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), ---------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że z głosowania wyłączonych zostało 557.000 

(pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów.--------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta  

22.243.399 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. -----------  

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, w okresie od 01 stycznia 2011 roku 

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

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 



 14 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: -------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), --------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. ----------  

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:------------------------------------- 

 

§ 1 
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Udziela się Pani Magdalenie Deptuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011, w okresie od 01 stycznia 

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

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: --------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), ---------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. -----------  

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 
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Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Wojciechowi Kieliszczykowi-Gorczyńskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011, w 

okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.----------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: -------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), --------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. ----------  

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie 
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z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Andrzejowi Krakówce absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011, w okresie od 01 stycznia 

2011 roku do 29 lipca 2011 roku.------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: --------------------------------------  

23.680.399 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy, 

to jest 53,44 % kapitału zakładowego, czyli 23.680.399 (dwadzieścia trzy 

miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 22.800.399 (dwadzieścia dwa miliony osiemset tysięcy 

trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), -----------------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), ---------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta 

22.800.399 głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. -----------  
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Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------------------------- 

 

§ 1 

Udziela się Panu Marcinowi Kłopocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011, w okresie od 02 września 

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

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------------------------ 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że 

wyniki głosowania przedstawiają się następująco: -------------------------------------  

21.633.388 (dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące 

trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, to jest 

48,82 % kapitału zakładowego, czyli 21.633.388 (dwadzieścia jeden 

milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) 

ważnych głosów, w tym: -----------------------------------------------------------  

głosów „za” : 20.753.388 (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt 

trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem), ---------------------------------------  

głosów „przeciw” : 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy), --------------  

głosów „wstrzymuj ących się” : 0 (zero).  ---------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że z głosowania wyłączonych zostało 

2.047.011 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy jedenaście) głosów. 
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Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta  

20.753.388  głosami „za” w głosowaniu tajnym.-------------------------------------- 

W tym miejscu Pan Jędrzej Jakubowicz, który oświadczył, że jest 

pełnomocnikiem RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED oświadczył, że 

głosował przeciw uchwale i wnosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.---------------- 

Przewodniczący stwierdził, że nie zgłoszono innych sprzeciwów. -----------  

 


