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Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie wybiera Panią Aldonę Pietrzak na Przewodniczącą Zwyczajnego 

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Pan Andrzej Różycki ogłosił wyniki:   -------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Pan Andrzej Różycki stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu 

tajnym.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Do punktu 3 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, 

że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 

93,53% kapitału zakładowego Spółki, to jest 3.366.930 akcji, na które przypada 

3.366.930 głosów. ----------------------------------------------------------------------------------------- - 

Przewodnicząca oświadczyła, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane 

prawidłowo, zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 

Statutu Spółki, w trybie art. 402’ oraz 402’’ Kodeksu spółek handlowych, to jest 

poprzez opublikowanie w dniu 1 czerwca 2012 roku ogłoszeni ao zwołaniu na 

stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 9/2012 z dnia 1 czerwca 

2012 roku, zgodnie z  § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznik nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Ponadto oświadczyła, że w 

Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji 

na okaziciela Spółki, będący akcjonariuszami Spółki na 16 dni przez datą Walnego 

Zgromadzenia, tj. na dzień 12 czerwca 2012 roku, a okoliczność ta została wykazana 

wobec Spółki w sposób przewidziany we właściwych przepisach Kodeksu spółek 

handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca oświadczyła, że Zgromadzenie zatem zdolne jest ono podejmować 

uchwały w sprawach postawionych na porządku obrad.  -------------------------------------  
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Przewodnicząca zaproponowała wybór dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej. 

Zgłoszono kandydatury Agnieszki Dyszczyk i Macieja Boryczko, którzy wyrazili 

zgodę na kandydowanie i zostali wybrani do Komisji przez aklamację. -------------------  

 

Do punktu 4 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:  -------------------  

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012  roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:  ---------------------------------------------------------  

 

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  -------------------------------  

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  -----------------  

3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 

podejmowania uchwał;  -------------------------------------------------------------------------  

4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia;  -----------------------------------------------------------------------------------  

5. przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011; 

6. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej 

zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania 

finansowego spółki za rok obrotowy 2011;  -----------------------------------------------  

7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;  ----------------------------------  

8. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;  -----------------------------------------------  

9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;  ---------------------------  

10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;  --------------  

11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 

Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011; ---------  

12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 

Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 

2011;  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13. podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;   -------------------------------------------  

14. podjęcie uchwał w sprawie zmian w skaldzie Rady Nadzorczej; -------------------  

15. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady 

Nadzorczej; ----------------------------------------------------------------------------------------  

16. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------  

 

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

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  -----------------------------  

 

Do punktu 5 porządku obrad:  ------------------------------------------------------------------------  

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdanie 

finansowe Spółki za rok 2011 zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki. 

Nikt z obecnych nie zgłosił pytań do Zarządu.  ---------------------------------------------------  

 

Do punktu 6 porządku obrad:  ------------------------------------------------------------------------  

Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania Zarządu i 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 zostały zamieszczone na 

stronie internetowej Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił pytań do Rady Nadzorczej. --  

 

Do punktu 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------   

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:  -------------------  

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2011, postanawia na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 

395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za 

rok obrotowy 2011.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  -----------------------------  

 

Do punktu 8 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------   

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści: --------------------  

 

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Spółki  za rok obrotowy 2011 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011, na które składa się:  ----------------------------------------------------------------------------  

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  -------------------------------------------  

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 1.663.946,34 (milion sześćset sześćdziesiąt trzy 

tysiące dziewięćset czterdzieści sześć 34/100) złotych,  ----------------------------------  

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 

grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 216.248,40 (dwieście 

szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem 40/100) złotych,  ----------------------  

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 

283.751,60 (słownie dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt 

jeden zł  60/100) złotych,  ------------------------------------------------------------------------  

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku 

do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych 

o kwotę 463.441,25 (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści 

jeden 25/100) złotych,  ----------------------------------------------------------------------------  

6. dodatkowe informacje i objaśnienia,  ---------------------------------------------------------  
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postanawia na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  -----------------------------  

 

Do punktu 9 porządku obrad:  -------------------------------------- ----------------------------------  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:   ------------------  

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 

zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2011 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego 

wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. -----------------------  

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  -----------------------------  

 

Do punktu 10 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:   ----------------- :  
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Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia 

straty za rok obrotowy 2011 w wysokości netto 216.248,40 (dwieście szesnaście 

tysięcy dwieście czterdzieści osiem 40/100) złotych, przychyla się do propozycji 

Zarządu i postanawia powyższą stratę pokryć z zysków Spółki osiąganych w 

latach następnych.  ------------------------------------------------------------------------------------  

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  -----------------------------  

 

Do punktu 11 porządku obrad:--- --------------------------------------------------------------------  

Pan Wojciech Jaczewski pełnomocnik akcjonariusz Agnieszki Stefaniuk oświadczył, 

że Pan Hubert Wiktorowki prowadzi spór sądowy ze Spółką o odprawę w związku 

rozwiązaniem stosunku pracy z powodu nie wybrania go na  kolejną kadencję. 

Złożył wniosek o sformułowanie uchwały o udzielenie absolutorium w sposób 

negatywny. Pozostali akcjonariusze przychylili się do złożonego wniosku. --------------  

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna  z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych nie udziela absolutorium Panu Hubertowi Wiktorowskiemu  - 

Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 

stycznia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.  --------------------------------------------------  



7 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   ---------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

 

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekt uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu - 

Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 27 

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

 

Do punktu 12 porządku obrad:--- --------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca poddała pod tajne głosowanie projekty uchwał następującej treści:  -  

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 



8 

 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna  z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Saji z wykonywania 

przez niego obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 

stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku.  -------------------------------------------------  

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Jurczewskiej z 

wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 

stycznia 2011 roku do 27 kwietnia 2011 roku.  -------------------------------------------------  

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   ---------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930  ważnych głosów,  -------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 
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w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Pani Katarzynie Korsak  z wykonywania 

przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku 

do 27 kwietnia 2011 roku.  --------------------------------------------------------------------------  

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930  ważnych głosów,  -------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu  z 

wykonywania przez niego obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w 

okresie od 27 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.  -------------------------------  

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 1.998.755 akcji, co stanowi 55,52% kapitału zakładowego, na 

które przypada 1.998.755 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 1.998.755 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

Pan Andrzej Różycki nie brał udziału w głosowaniu, tym samym nie oddał głosów z 1.368.175 

akcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 13 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna  z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi z 

wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   ---------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna  z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Pawłowi Jachowskiemu z 

wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 

kwietnia 2011 roku do 27 czerwca 2011 roku.  -------------------------------------------------  

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   ---------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  
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Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Koźlickiemu z 

wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   ---------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Błażejowi Wasielewskiemu z 

wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   ---------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930 akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  
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Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia  28 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna  z siedzibą w 

Warszawie na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Glince z 

wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 27 

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

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   ---------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930  akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.  --  

 

Do punktu 13 porządku obrad:  ----------------------------------------------------------------------   

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:  -------------------  

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2012 roku 

w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki 

 

I. W związku z faktem, iż strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Leśne Runo 

Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 

31 grudnia 2011 r. przekroczyła sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 

jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo 

Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 397 

Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki Leśne 

Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  ----------------------------------------------  

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  ----------------------------------------------  

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  
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- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930  akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 3.366.930 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  -----------------------------  

 

Do punktu 14 porządku obrad:  ----------------------------------------------------------------------  

Pan Błażej Wasielewski pełnomocnik akcjonariusza Powszechne Towarzystwo 

Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wnioskodawcy dodania do  

porządku obrad uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, wniósł o 

uzupełnienia projektu uchwały poprzez umieszczenie imienia i nazwiska 

Arkadiusza Glinki. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:  -------------------  

 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia  28 czerwca 2012 roku 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza 

Glinkę.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.366.930  akcji, co stanowi 93,53% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.366.930 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 1.698.165 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale oddano 1.668.765 ważnych głosów,  ---------------------------------------------  

 wstrzymujących się głosów nie oddano.  -------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów, w głosowaniu 

tajnym.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

W tym miejscu akcjonariusz Damian Litwin posiadający 96.750 akcji i Anastazja 

Pisula reprezentująca Tomasza Stalę posiadającego 11.000, Macieja Wojcińskiego 

posiadającego 30.000, Wojciecha Iwaniuka posiadającego 6.640, Krzysztofa 

Dziubińskiego posiadającego 7.000 opuścili salę obrad. ----------------------------------------  
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Przewodnicząca zwróciła się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do Rady 

Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Pani Aldona Pietrzak zgłosiła kandydaturę Pana Błażeja Wasielwskiego do Rady 

Nadzorczej, który wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Pan Błażej Wasielewski pełnomocnik akcjonariusza Powszechne Towarzystwo 

Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgłosił kandydaturę Pana 

Ryszarda Szatkowskiego do Rady Nadzorczej, przedstawiając zgodę kandydata na 

kandydowanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:  -------------------  

 

Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia  28 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Błażeja 

Wasielewskiego.  -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.195.540 akcji, co stanowi 88,77% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.195.540 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 1.698.165 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się oddano 1.497.375 ważnych głosów.  -----------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu 

tajnym.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę następującej treści:  -------------------  

 

Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia  28 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 
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III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Ryszarda 

Szatkowskiego.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.195.540 akcji, co stanowi 88,77% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.195.540 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 1.698.165 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się oddano 1.497.375 ważnych głosów.  -----------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu 

tajnym.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Do punktu 15 porządku obrad:  ----------------------------------------------------------------------   

Pan Błażej Wasielewski pełnomocnik akcjonariusza Powszechne Towarzystwo 
Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zgłosił poprawkę do projektu 
uchwały. Wobec braku innych wniosków Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
uchwałę o zmienionej następującej treści: ---------------------------------------------------------- 
 

Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia  28 czerwca 2012 roku 

w sprawie  ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

  

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie na postawie Art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia 

dokonać ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w ten sposób, 

że wszyscy członkowie  Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 

500 zł (słownie: pięćset złotych) netto, za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

Wynagrodzenie płatne jest za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej stwierdzone 

na podstawie protokołu i listy obecności. ------------------------------------------------------  

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

 

Po głosowaniu Przewodnicząca ogłosiła wyniki:   ------------------------------------------------------  

- w głosowaniu wzięło udział 3.195.540 akcji, co stanowi 88,77% kapitału zakładowego, na 

które przypada 3.195.540 głosów,   -----------------------------------------------------------------------  

 za przyjęciem uchwały oddano 1.698.165 ważnych głosów,  --------------------------------------  

 przeciw uchwale głosów nie oddano,  -----------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się oddano 1.497.375 ważnych głosów.  -----------------------------------------  
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Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu 

tajnym.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


