
 

 
 
 

 

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym  Walnym 
Zgromadzeniu 

STI GROUP SA dnia 16 stycznia 2013 roku 

 

 

„Uchwała nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. 

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

1.Na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią DOROTĘ DENIS-

BREWCZYŃSKĄ. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

          PIOTR RURARZ stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne 

głosy – 13.522.710 (trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset 

dziesięć), co stanowi 100% (sto procent) reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 84,50% (osiemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych procenta) 

całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 13.522.710, z 

czego głosów „za” – 13.522.710, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0. ---------------  

          Ad.3.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała odstąpienie od wyboru 

Komisji Skrutacyjnej z uwagi na liczbę akcjonariuszy biorących udział w 

Zgromadzeniu, co zostało jednogłośnie przyjęte przez wszystkich obecnych na 

Zgromadzeniu akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------------------  

          Ad.4 i 5.Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy 

obecności, po czym stwierdziła, że na ogólną liczbę akcji tj.16.002.400 (szesnaście 



 

milionów dwa tysiące czterysta) akcji reprezentowanych na zgromadzeniu jest 

13.522.710 akcji, co stanowi 84,50% całego kapitału zakładowego Spółki, dających 

prawo do 13.522.710 głosów, że zgromadzenie zwołane zostało w trybie 

przewidzianym art.398, art.4021 i art.4022 Ksh oraz zgodnie ze Statutem Spółki – 

ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd STI GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w 

Częstochowie na dzień 16 stycznia 2013 roku na godzinę 9.00 zamieszczone zostało 

na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia, a zatem zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do 

powzięcia uchwał w zakresie proponowanego porządku obrad obejmującego 

następujące sprawy: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------  

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------  

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------  

4) Sporządzenie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------  

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

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

6) Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------  

7) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. ---------------------------  

8) Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------  

          Ad.6.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała powzięcie uchwały w 

sprawie przyjęcia porządku obrad o brzmieniu następującym: ---------------------------------------  

„Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. 

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. przyjmuje zaproponowany 

porządek obrad w następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------  



 

„1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------  

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------  

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------  

4) Sporządzenie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------------  

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

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

6) Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------  

7) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. ---------------------------  

8) Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

§2. 

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

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy – 13.522.710, co stanowi 100% reprezentowanego na 

zgromadzeniu kapitału zakładowego i 84,50% całego kapitału zakładowego Spółki, 

łączną liczbę ważnych głosów – 13.522.710, z czego głosów „za” – 13.522.710, 

„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------  

          Ad.7.Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała następnie powzięcie 

uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej o treści następującej: ----------------  

„Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. 

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku z 

rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pani MAŁGORZATY MALETZ powołuje w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Pana MICHAŁA WOJTALCZYK. ------------------------------------  

§2. 

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



 

          Przed głosowaniem Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała 

akcjonariuszy, że MICHAŁ WOJTALCZYK wyraził zgodę na kandydowanie na 

członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy – 13.522.710, co stanowi 100% reprezentowanego na 

zgromadzeniu kapitału zakładowego i 84,50% całego kapitału zakładowego Spółki, 

łączną liczbę ważnych głosów – 13.522.710, z czego głosów „za” – 13.522.710, 

„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. 

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku z 

rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana JANUSZA MALETZ powołuje w skład 

Rady Nadzorczej Spółki Pana ADAMA MARUSZCZYK. ----------------------------------------------  

§2. 

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

          Przed głosowaniem Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała 

akcjonariuszy, że ADAM MARUSZCZYK wyraził zgodę na kandydowanie na członka 

Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy – 13.522.710, co stanowi 100% reprezentowanego na 

zgromadzeniu kapitału zakładowego i 84,50% całego kapitału zakładowego Spółki, 

łączną liczbę ważnych głosów – 13.522.710, z czego głosów „za” – 13.522.710, 

„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 5 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. 

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 



 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku z 

rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pani EDYTY KOŁODZIEJCZYK powołuje w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Pana ROBERTA OSIŃSKIEGO. ------------------------------------  

§2. 

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

          Przed głosowaniem Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała 

akcjonariuszy, że ROBERT OSIŃSKI wyraził zgodę na kandydowanie na członka 

Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy – 13.522.710, co stanowi 100% reprezentowanego na 

zgromadzeniu kapitału zakładowego i 84,50% całego kapitału zakładowego Spółki, 

łączną liczbę ważnych głosów – 13.522.710, z czego głosów „za” – 13.522.710, 

„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. 

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku z 

rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana MARCINA MARSZAŁKA powołuje w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Pana BOGDANA SADECKIEGO. -----------------------------------  

§2. 

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

          Przed głosowaniem Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała 

akcjonariuszy, że BOGDAN SADECKI wyraził zgodę na kandydowanie na członka 

Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy – 13.522.710, co stanowi 100% reprezentowanego na 

zgromadzeniu kapitału zakładowego i 84,50% całego kapitału zakładowego Spółki, 



 

łączną liczbę ważnych głosów – 13.522.710, z czego głosów „za” – 13.522.710, 

„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. 

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. w związku z 

rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana ARTURA ZUBKIEWICZA powołuje w 

skład Rady Nadzorczej Spółki Panią DOROTĘ DENIS-BREWCZYŃSKĄ. -----------------------  

§2. 

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

          Przed głosowaniem Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała 

akcjonariuszy, że DOROTA DENIS-BREWCZYŃSKA wyraziła zgodę na 

kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy – 13.522.710, co stanowi 100% reprezentowanego na 

zgromadzeniu kapitału zakładowego i 84,50% całego kapitału zakładowego Spółki, 

łączną liczbę ważnych głosów – 13.522.710, z czego głosów „za” – 13.522.710, 

„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------  

„Uchwała nr 8 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP S.A. 

z dnia 16 stycznia 2013 roku 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

§1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. powołuje w skład Rady 

Nadzorczej Spółki Pana ANDRZEJA TANASIEWICZA. -----------------------------------------------  

§2. 

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



 

          Przed głosowaniem Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała 

akcjonariuszy, że ANDRZEJ TANASIEWICZ wyraził zgodę na kandydowanie na 

członka Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podała jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy – 13.522.710, co stanowi 100% reprezentowanego na 

zgromadzeniu kapitału zakładowego i 84,50% całego kapitału zakładowego Spółki, 

łączną liczbę ważnych głosów – 13.522.710, z czego głosów „za” – 13.522.710, 

„przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------  

          Ad.8.Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------  

          Ad.9.W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca 

Zgromadzenia o godzinie 9:25 zamknęła Zgromadzenie. ---------------------------------------------  

 

 
 
 
 

 


