
Uchwała nr …./2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2012 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Walne Zgromadzenie Spółki 

WAKEPARK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z wyników 

badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2012. 

§ 2 

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

 

Uchwała nr …./2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2012 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Walne Zgromadzenie Spółki 

WAKEPARK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w roku obrotowym 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z 

wyników badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne 

Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok 

obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2012.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr …./2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy 

kapitałowej Spółki za rok 2012 

 

§ 1. 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne 

Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu 

sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 

obrotowy 2012, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności 

grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2012.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr …./2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2012 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady 

Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2012.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr …./2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok 2012 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: --------------------------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata Spółki za okres od 

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie netto …………………… zł (słownie: )  

zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych/ iż zysk uzyskany w roku 

obrotowym 2012 w kwocie ………….………….. zł ( słownie:…………………….), 

zostanie przeznaczony……………..…... ------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Uchwała nr …./2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 
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Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

…………………………. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

           

Uchwała nr …./2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

…………………………. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Uchwała nr …../2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 
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Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu ……………………………………. absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Uchwała nr …../2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu ……………………………………. absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Uchwała nr …../2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
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handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu ……………………………………. absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Uchwała nr …../2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu ……………………………………. absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Uchwała nr …../2013  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----------  
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – 

Panu ……………………………………. absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Uchwała nr …../2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady 

Nadzorczej Pana / Panią ……………………...  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr …../2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady 

Nadzorczej Pana / Panią ……………………...  

 

§ 2. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr …../2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firma WAKEPARK Spółka 

Akcyjna z siedziba we Wrocławiu powołuje na stanowisko Członka Rady 

Nadzorczej Pana / Panią ……………………...  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


