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UCHWAŁA Nr 1/2012 

z dnia 16/07/2012 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2011 

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2011 ] 

  
Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Cerabud Spółki 

Akcyjnej w roku obrotowym 2011. 
 

 Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 1/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 1/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 2/2012 

z dnia 16/07/2012 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku 

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 

2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej 

zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności 

Cerabud Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 
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Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 2/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 2/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 3/2012 

z dnia 16/07/2012 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok 

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Cerabud  Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, za okres od 

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego 

sprawozdania – niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Cerabud Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 

2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., zaopiniowane przez niezależnych biegłych rewidentów 

Panią Halinę Elżbietę Grabską i Panią Jolantę Baranowską działającego w imieniu „Audyt –Bil ” Sp. z o.o. z 

siedzibą w Łodzi (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 1794), złożone z: 

− wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 

− bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 

sumą 10.195.986,74 zł (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć 

74/100 zł); 

− rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., 

wykazującego stratę netto w wysokości 1.255.115,27 zł  (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 

piętnaście 27/100 zł); 
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− zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.378.060,27 zł (jeden milion 

trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt 27/100 zł); 

− rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 

r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 25.118,55 zł (dwadzieścia pięć tysięcy 

sto osiemnaście 55/100 zł); 

− dodatkowych informacji i objaśnień. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 3/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 3/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 4/2012 

z dnia 16/07/2012 

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 rok 

§ 1 [Pokrycie straty z lat ubiegłych] 

1. Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając 

na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych 

niniejszym – po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu 

dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2011 rok – postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych z zysków 

przyszłych okresów.   

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 
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Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 4/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 4/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 5/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Krzysztofowi 

Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 

15.02.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 5/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 5/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 
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UCHWAŁA Nr 6/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Maciejowi Orzechowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Maciejowi  

Orzechowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 

01.01.2011 r. do dnia 14.02.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 6/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 6/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

UCHWAŁA Nr 7/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 
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Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  

Spółki – Krzysztofowi Marciniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia 

funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 07.04.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 7/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 7/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

UCHWAŁA Nr 8/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Anecie Stawiszyńskiej-Marciniak absolutorium 

z wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Anecie Stawiszyńskiej-Marciniak absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia 

funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 07.04.2011 r. 
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§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 8/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 8/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

UCHWAŁA Nr 9/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Aleksandrze Kosmali absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Aleksandrze Kosmali absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od 

dnia 01.01.2011 r. do dnia 07.04.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 9/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  
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Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 9/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 10/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Agnieszce Cedzyńskiej absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Agnieszce Cedzyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od 

dnia 01.01.2011 r. do dnia 07.04.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 10/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 10/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 11/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Andrzejczakowi  absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2011 roku 
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§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Tomaszowi Andrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, 

tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 07.04.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 11/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 11/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

UCHWAŁA Nr 12/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bogdanowi Siegodnikowi  absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Bogdanowi Siegodnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. 

od dnia 07.04.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 
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§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 12/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 12/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

UCHWAŁA Nr 13/2012 

Z dnia 16/07/2012 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Sławomirowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, 

tj. od dnia 07.04.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 13/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  
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Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 13/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 14/2012 

Z dnia 16/07/2012 

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Drab absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 

Grzegorzowi Drab absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od 

dnia 07.04.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 14/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 14/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 15/2012 
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z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Krysiakowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Grzegorzowi Krysiakowi  absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. 

od dnia 07.04.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 15/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 15/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 16/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Urszuli Kaźmierczak  absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2011 roku 

§ 1 [Udzielenie absolutorium] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 1) Statutu Spółki, 

po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Cerabud Spółki Akcyjnej w roku 

obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego sprawozdania – udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Urszuli Kaźmierczak absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od 
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dnia 07.04.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 16/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 16/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

UCHWAŁA Nr 17/2012 

z dnia 16/07/2012 
w sprawie zmiany treści § 19 Statutu Spółki 

§ 1 [Zmiana treści Statutu Spółki] 

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na 

podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany § 19 

Statutu Spółki, poprzez dodanie: 

5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady 
Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada 
Nadzorcza utraci zdolność  do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do 
kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej 
stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z postanowieniami ust. 1. 
6. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej 
musi  zostać  zatwierdzony  przez  najbliższe  Walne  Zgromadzenie,  które  powinno  zostać 
niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu 
spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia 
przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie 
kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której 
powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania 
(kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez 
członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono 
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– są ważne. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Wyniki głosowania dotyczące uchwały Nr 17/2012  

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 400.000  

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 39,09%  

Łączna liczba ważnych głosów: 800.000  

Łączna liczba nieważnych głosów: 0  

Liczba głosów „za”: 800.000  

Liczba głosów „przeciw”: 0  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0  

Do uchwały nr 17/2012 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 
 
 

 

 
 


