
Uchwała nr 1/III/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Artura Ungiera na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” ---------------------------------- 

Po głosowaniu Artur Ungier ogłosił wyniki: ------------------------------------------------------ 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Artur Ungier stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. Pan Artur Ungier podziękował za wybór i oświadczył, że wybór  
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Uchwała nr 2/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną 

Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: --------------------------------------------- 

1) Monika Rutkowska, ----------------------------------------------------------------------------- 

2)  Sławomir Koper. -------------------------------------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 3/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad  

„§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w 

następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------- 

Porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------- 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------- 

5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------- 

6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: ------------------ 

a) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym od 1.07.2011 do 30.06.2012 oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 oraz 

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok 

obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012; -------------------------------------------------------- 

b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2011 do 

30.06.2012; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2011do 30.06.2012;  

d) wniosków Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od 

1.07.2011 do 30.06.2012; -------------------------------------------------------------------------- 

e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2011 do 30.06.2012 
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oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012; --------------------------------- 

f) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland za rok 

obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012; -------------------------------------------------------- 

g) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012. --------------------------- 

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku 

obrotowym od 1.07.2011 do 30.06.2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki 

oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 

oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu 

Spółki za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012; ------------------------------------ 

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

od 1.07.2011 do 30.06.2012; -------------------------------------------------------------------- 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 

1.07.2011 do 30.06.2012; ------------------------------------------------------------------------ 

d) pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012; ------------------------ 

e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012; ------------------------- 

f)  Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012; -------- 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------------------------  

a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym od 1.07.2011 do 30.06.2012; ----------------------------------------- 

b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2011 do 30.06.2012; ----------------------- 

9. Zamknięcie obrad.”------------------------------------------------------------------------------------  

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 
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• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 4/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku 

obrotowym od 1.07.2011 do 30.06.2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz 

Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 oraz 

sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 

od 1.07.2011 do 30.06.2012  

„§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z 

oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej 

Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2011 do 30.06.2012 oraz sprawozdanie 

finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2011 

do 30.06.2012, a także sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu 

Spółki za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 roku. ” ------------------------------------ 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 5/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 

 

„§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2011 do 

30.06.2012 roku.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 6/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 

„§ 1. 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 roku 

obejmujące m.in.: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

a. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012, ------------------------------------------------------ 

b. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 

roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 269.715 tys. złotych 

(269.716.445,62 zł), ------------------------------------------------------------------------------- 

c. Sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2011 

roku, wykazujące stratę w wysokości 8.926 tys. złotych (8.926.535,48 zł), -------- 

d. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.07.2011 do 

30.06.2011 wskazujące całkowite dochody ogółem w wysokości ujemnej 12.490 

tys. złotych (-12.491.130,06 zł), --------------------------------------------------------------- 

e. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2011 do 

30.06.2012 roku wskazujące stan środków pieniężnych na koniec roku 

obrotowego w wysokości 667 tys. złotych (667.184,00 zł), tj. spadek w 

stosunku do poprzedniego roku obrotowego o kwotę 957 tys. złotych 

(957.951,00 zł), ------------------------------------------------------------------------------------ 

f. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2011 

do 30.06.2012 roku wskazujące stan kapitałów własnych na koniec roku 

obrotowego od 1.07.2011 do 30.06.2012 w wysokości 98.315 tys. złotych 
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(98.314.332,72 zł), tj. zmniejszenie stanu kapitałów własnych w stosunku do 

poprzedniego roku obrotowego o 13.088 tys. złotych, --------------------------------- 

g. Dodatkowe noty objaśniające.”------------------------------------------------------------ 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 7/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 

„§ 1. 

Na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od 1.07.2011 do 

30.06.2012 w kwocie 8.926.535,48 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć 

tysięcy pięćset trzydzieści pięć złoty, czterdzieści osiem gr) zł zostaje pokryta w 

całości z kapitału zapasowego Spółki.”------------------------------------------------------------ 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 8/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 

 

 

„§ 1. 

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 

ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 

BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok 

obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012.”-------------------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 9/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND 

za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 

„§ 1. 

„Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 

ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 

BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BAKALLAND za 

rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 obejmujące m.in.: ---------------------------------- 

a. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012, --------------------------------- 

b. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 

dzień 30 czerwca 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 

248.173 tys. złotych, ------------------------------------------------------------------------------- 

c. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 

1.07.2011 do 30.06.2012, wykazujące zysk netto w wysokości 667 tys. złotych,----  

d. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok 

obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 wskazujące całkowite dochody ogółem w 

wysokości -2.897 tys. złotych, ------------------------------------------------------------------ 

e. Roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 

obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 wskazujące stan środków pieniężnych na 

koniec roku obrotowego w wysokości 2.068 tys. złotych, tj. spadku w stosunku 

do poprzedniego roku obrotowego o kwotę 3.103 tys. złotych, ----------------------- 

f. Roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok 

obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 wskazujące stan kapitałów własnych na 

koniec roku obrotowego 1.07.2011 do 30.06.2012 w wysokości 53.869 tys. 
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złotych, tj. zmniejszenie stanu kapitałów własnych w stosunku do 

poprzedniego roku obrotowego o 1.500 tys. złotych, ------------------------------------ 

g. Dodatkowe noty objaśniające.”--------------------------------------------------------------  

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 10/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2011 roku  

w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

„§ 1. 

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Marianowi 

Owerko – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012roku.” ----------------------------------------------  

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 12.512.424 akcji – 62,66% kapitału zakładowego, z 

których oddano 12.512.424 ważnych głosów, -------------------------------------------- 

• za przyjęciem uchwały oddano 12.512.424 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 11/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

„§ 1. 

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Arturowi 

Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 roku.”---------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 13.604.154 akcji – 68,12% kapitału zakładowego, z 

których oddano 13.604.154 ważnych głosów, -------------------------------------------- 

• za przyjęciem uchwały oddano 13.604.154 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 12/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

„§ 1. 

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Pawłowi 

Poruszkowi – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012 roku.” --------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 13.536.667 akcji – 67,78% kapitału zakładowego, z 

których oddano 13.536.667 ważnych głosów, -------------------------------------------- 

• za przyjęciem uchwały oddano 13.536.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Do punktu 8b porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 13/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

„§ 1. 

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Elżbiecie 

Marciniak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

nią obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2011do 30.06.2012 roku.”------------------------ 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 12.992.167 akcji – 65,06 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 12.992.167 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 12.992.167 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 14/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

„§ 1. 

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi 

Marciniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2011 roku do 30.06.2012 roku.”------------ 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 12.992.167 akcji – 65,06 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 12.992.167 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 12.992.167 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 15/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 

„§ 1. 

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Pani Barbarze 

Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2011 roku do 30.06.2012 roku.”-------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 16/III/2011  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkowowi – Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

„§ 1. 

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Pawłowi 

Sobkowowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków za okres od 1.07.2011 roku do 30.06.2012 roku.”--------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała nr 17/III/2012  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie  

z dnia 19 grudnia 2012 roku  

w sprawie udzielenia Panu Evagelosowi Evangelou – Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

„§ 1. 

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Panu Evangelosowi 

Evangelou – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków za okres od 1.07.2011 roku do 30.06.2012 roku.” ------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział 14.036.667 akcji – 70,29 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 14.036.667 ważnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 14.036.667 głosów, ------------------------------------ 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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