
UCHWAŁA nr 1 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje 

porządek obrad ogłoszony komunikatem nr 6/2012 z dnia 3 czerwca 2012 roku o zwołaniu 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki._________________________________________________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: ______________________

UCHWAŁA nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie powołuje dla 

potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: Wojciech 

Kordel – Przewodniczący Komisji i Zdzisław Rogowski - Członek Komisji.______________________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 3.855.353 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Głosów wstrzymujących się było 770.270._______________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta._______________________________

Ad. 6.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: _______

UCHWAŁA nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje i 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.________________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________
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Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

Ad. 7.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: _______

UCHWAŁA nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie przyjmuje i 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Apolonia Medical S.A. za okres od 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r., na które składa się:_________________________________________________________

- bilans, sporządzony na dzień 31.12.2011 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów 

sumę 2.834.838,50 zł,________________________________________________________________________

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

wykazujące stratę netto w kwocie 300.635,68 zł,_____________________________________________

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2011 r. do dnia 

31.12.2011 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 300.635,68 zł,_____

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2011 r. do dnia 

31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.675,35 zł,_____

- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 

dodatkowe noty i objaśnienia.________________________________________________________________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________
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Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

Ad. 8.

Po przeprowadzeniu dyskusji nad projektem uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 

obrotowy 2011, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o 

następującej treści: __________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie, po 

rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 

zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że strata netto za okres 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r. w wysokości 300.635,68 zł w całości zostanie pokryta z kapitału 

zapasowego spółki.__________________________________________________________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________
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Ad. 9.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: _______

UCHWAŁA nr 6 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu 

Krzysztofowi Trzaska absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2011._______________________________________________________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że: ___________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr 7 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku
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w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu 

Grzegorzowi Kowalczykowi  absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2011._________________________________________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu 

Dariuszowi Gręzickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2011._____________________________________________________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________
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Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu 

Zbigniewowi Powierża absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2011._______________________________________________________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Głosów wstrzymujących się nie było._____________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr 10 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 
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Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu 

Wojciechowi Kordel absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2011._______________________________________________________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

Ad. 10.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: _______

UCHWAŁA nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku obrotowym 2011

§ 1.
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie udziela Panu 

Piotrowi Trzasce absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 

obrotowym 2011. ____________________________________________________________________________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Piotr Michał Trzaska dysponujący 1.343.500 głosami wyłączył się od głosowania.__

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym głosów nie oddano._________________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym oddano  3.282.123 głosy._____________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.__________

Ad. 11.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o następującej treści: ___________

UCHWAŁA

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia 

odwołać Pana ………. ze składu Rady Nadzorczej Spółki._____________________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący oświadczył, że wobec tego, że mandaty wszystkich członków 

dotychczasowej Rady Nadzorczej wygasły, proponuje odstąpienie od powzięcia 

zaproponowanej uchwały.____________________________________________________________________
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Nikt nie złożył sprzeciwu i Przewodniczący odstąpił od przeprowadzenia 

głosowania._________________________________________________________________________________

W tym miejscu Piotr Michał Trzaska złożył oświadczenie, iż nie korzysta z osobistych 

uprawnień, o których mowa w § 17 pkt 3 Statutu Spółki „APOLONIA MEDICAL S.A.” z siedzibą 

w Wojnowie i nie powołuje do składu Rady Nadzorczej żadnego Członka._____________________

Jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej zaproponowano Zdzisława Rogowskiego, który 

złożył pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz że posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 

§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz że nie zachodzą wobec niego negatywne przesłanki 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej wymienione w art. 387 Kodeksu spółek 

handlowych.__________________________________________________________________________________

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

uchwałę następującej treści:______________________________________________________________

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia 

powołać Pana Zdzisława Rogowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.______________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________
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Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

Jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej zaproponowano Martę Czarnecką, która złożyła 

pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz że posiada pełną zdolność 

do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 

Kodeksu spółek handlowych oraz że nie zachodzą wobec niej negatywne przesłanki 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej wymienione w art. 387 Kodeksu spółek 

handlowych.__________________________________________________________________________________

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

uchwałę następującej treści:______________________________________________________________

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia 

powołać Panią Martę Czarnecką w skład Rady Nadzorczej Spółki.____________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________
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Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

Jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej zaproponowano Wojciecha Kordel, który złożył 

pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz że posiada pełną zdolność 

do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 

Kodeksu spółek handlowych oraz że nie zachodzą wobec niego negatywne przesłanki 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej wymienione w art. 387 Kodeksu spółek 

handlowych.__________________________________________________________________________________

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

uchwałę następującej treści:______________________________________________________________

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia 

powołać Pana Wojciecha Kordel w skład Rady Nadzorczej Spółki._____________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________
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Jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej zaproponowano Zbigniewa Powierża, który 

złożył pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz że posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 

§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz że nie zachodzą wobec niego negatywne przesłanki 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej wymienione w art. 387 Kodeksu spółek 

handlowych.__________________________________________________________________________________

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

uchwałę następującej treści:______________________________________________________________

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia 

powołać Pana Zbigniewa Powierża w skład Rady Nadzorczej Spółki.__________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________
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Jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej zaproponowano Łukasza Wójcika, który złożył 

pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie oraz że posiada pełną zdolność 

do czynności prawnych, nie był karany za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 

Kodeksu spółek handlowych oraz że nie zachodzą wobec niego negatywne przesłanki 

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej wymienione w art. 387 Kodeksu spółek 

handlowych.__________________________________________________________________________________

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie 

uchwałę następującej treści:______________________________________________________________

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. z siedzibą w Wojnowie postanawia 

powołać Pana Łukasza Wójcika w skład Rady Nadzorczej Spółki._____________________________ 

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4.625.623 głosy.___________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu tajnym głosów nie oddano.___________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

14



Ad. 12.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: _______

UCHWAŁA nr 17 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:________________________________________

Dotychczasowe brzmienie § 17:___________________________________________________________

„§ 17.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ____________________________________________

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem § 

17 ust 3._________________________________________________________

3. Akcjonariuszowi Piotrowi Trzaska przysługuje zgodnie z art. 354 Kodeksu spółek 

handlowych osobiste uprawnienie polegające na możliwości powoływania i odwoływania 

dwóch członków Rady Nadzorczej._____________________________________ 

4. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery 

lata._________________________________________________________________________ 

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich 

urzędowania._________________________________________________________ 

6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego lub 

rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie 

z mandatami pozostałych członków Rady 

Nadzorczej.”________________________________________________________________________ 

 Zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:___________________________________

„§ 17.
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1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.______________________________________ 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z 

uwzględnieniem § 17 ust. 6.__________________________________________________

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 

cztery lata._____________________________________________________________

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 

obrotowy ich urzędowania.___________________________________________________

5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego 

lub rozszerzającego, mandat nowopowołanego członka Rady Nadzorczej wygasa 

równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady 

Nadzorczej.__________________________________________________________________ 

6. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed 

upływem kadencji pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji 

powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do  czasu 

dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej 

jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.”____________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany 

Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.__________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

W tym miejscu Piotr Michał Trzaska oświadczył, że wyraża zgodę na powyższą zmianę 

Statutu uszczuplającą prawa przyznane mu osobiście zgodnie z art.354 Ksh._________________
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Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA nr 18 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:______________________________

W § 3 dopisuje się ustęp 7 o brzmieniu:__________________________________________________

„7. Spółka może emitować obligacje w tym obligacje zamienne.”_____________________________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany 

Statutu do Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego._________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

Przewodniczący poddał po głosowanie uchwałę, której projekt został umieszczony na stronie 

internetowej spółki wraz z informacją Zarządu Spółki, że w dniu 8 czerwca 2012 roku Zarząd 

otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych, projekt uchwały dotyczący zmiany § 19 ust. 3 Statutu Spółki oraz że  projekt 

ten zostanie poddany pod głosowanie w pkt 12 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie 

dokonania zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki” Walnego 

Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku:____________________________________
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UCHWAŁA nr 19 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:________________________________________

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 3:____________________________________________________

„Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może 

być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w 

podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej.” __________________________________________________

Zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:______________________________________

„Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej 

mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu Rady Nadzorczej oddając swój 

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniami 

Rady Nadzorczej to jest w trybie głosowania pisemnego obiegowego lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu 

telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę 

Nadzorczą w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, o których mowa w zdaniu poprzednim zarządza 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub, w przypadku określonym w § 18 ust. 2, 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady 

Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady 

Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W przypadku podjęcia uchwały w 

wyżej wymienionym trybie datą jej podjęcia jest dzień oznaczony jako termin głosowania.” 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.___________________________
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr 20 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do opracowania jednolitego tekstu 

Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apolonia Medical S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do 

ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zawierającego zmiany uchwalone przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lipca 2012 r. zarejestrowane przez 

odpowiedni Sąd Rejestrowy.__________________________________________________________________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian Statutu do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.______________________________________________

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________
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Ad. 13.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: _______

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ:  

 APOLONIA MEDICAL

SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WOJNOWIE

z dnia 14.07.2012 roku

w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki Apolonia Medical S.A. (Spółka) niniejszym uchwala, co 

następuje:_____________________________________________________________

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apolonia Medical S.A. wyraża zgodę na zakup akcji 

własnych Spółki celem ich umorzenia, na zasadach określonych poniżej.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabywania przez Spółkę, w 

okresie 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, akcji własnych (Akcje) na 

zasadach określonych w niniejszej uchwale.______________________________

3. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje, których łączna wartość nominalna nie przekracza 

20 % kapitału zakładowego Spółki.______________________________________

4. Maksymalna łączna wartość zapłaty za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich 

nabycia, nie może przekroczyć kwoty 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. 

__________________________________________________________________________

5. Zarząd, przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji, jest zobowiązany do uzyskania 

zgody Rady Nadzorczej wydanej w formie uchwały.________________________

6. Rada Nadzorcza w Uchwale, o której mowa w pkt 4, ustali w szczególności ostateczną 

liczbę, cenę i termin nabywania Akcji.____________________________________

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

związanych z nabyciem Akcji.____________________________________________

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.______________________________________
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, że:____________________________________

Za  uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 4.625.623 głosy.__________________________

Przeciw  uchwale w głosowaniu jawnym głosów nie oddano.__________________________

Nikt się nie wstrzymał od głosu.__________________________________________________________

Nikt nie zgłosił sprzeciwu._________________________________________________________________

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta 

jednogłośnie._______________________________________________________________________________

Ad. 14.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.____________________________________________________________

Ad. 15.

Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący o godzinie 13:05 zamknął Walne 

Zgromadzenie._______________________________________________________________________________

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy.____________________________

Koszty związane z niniejszym aktem ponosi spółka. __________________________________________

Tożsamość przewodniczącego zgromadzenia Piotra Michała Trzaska, syna Krzysztofa i 

Hanny, PESEL 80032801697, zamieszkałego w Bydgoszczy przy ulicy Kołobrzeskiej pod 

numerem 23, kod 85-704 notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego 

serii AMH numer 319183, ważnego do dnia 12.09.2017 roku._______________________________ 

Notariusz pobrała na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Min. Spraw. z 28 czerwca 2004 r. - 

W sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz.1564 ze zm.) 

wynagrodzenie w kwocie 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych)._____________________________

Od powyższego wynagrodzenia notariusz pobrała 22% podatku VAT w kwocie 253,00 zł 

(dwieście pięćdziesiąt trzy złote) na podstawie ustawy - O podatku od towarów i usług  z 

dnia 11 marca 2004 roku (tj. Dz. U. z 2011 nr 177 poz. 1054).________________________________

Ogółem pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).______

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.___________________________________________
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