
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 
AKCJONARUSZY SPÓŁKI NEMEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 

28 czerwca 2013 ROKU 
 
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą  

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie 
niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia w osobie:  [...] 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą  

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie 
niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.  
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 

 w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie 
niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.  
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.  
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Rady Nadzorczej. 



7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 
2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 
stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków 
w roku obrotowym 2012 przez Członków Zarządu  

11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonywania obowiązków 
w roku obrotowym 2012 przez Członków Rady Nadzorczej  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Członka Rady Nadzorczej 
dokooptowanego przez Radę Nadzorczą,  

13. Wolne wnioski. 
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

  
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 

 w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
 

§1 
Działając na podstawie art. 395 §5 K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 
NEMEX S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 
dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia 
sprawozdanie to zatwierdzić. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą  

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) K.S.H. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym po rozpatrzeniu 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 
stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia sprawozdanie to 
zatwierdzić . 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 



  
UCHWAŁA NR […]  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą  
w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok obrotowy 

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 
 

§1 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ustawy o 
rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A., po 
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  od dnia 1 
stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku , postanawia zatwierdzić 
roczne sprawozdanie finansowe Spółki składające się z: 
1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego. 
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 685 955,40 zł. 
3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do 
dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 561 140,04 zł. 
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 
stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie 
kapitału własnego o kwotę 510 359,96 zł. 
5. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 
roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków 
pieniężnych o kwotę 113 395,47 zł. 
6. Dodatkowych informacji i objaśnień. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
  
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 

 w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 
2012 roku 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia stratę netto osiągniętą 
przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 
grudnia 2012 roku w wysokości 561 140,04 zł. pokryć w całości z zysków lat 
następnych. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
 
 



 
UCHWAŁA NR […] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 
 w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Pilichowi 

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 
 

§1 
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia udzielić 
absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Pilichowi z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
  

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą  

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi 
Wojcieszukowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia udzielić 
absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi 
Wojcieszukowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
  
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 

 w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi 
Pilichowi z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia udzielić 
absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Pilichowi z 
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 



UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą  

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kajzerowi 
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia udzielić 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kajzerowi z 
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
  
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 

 w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Pilich z 
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia  udzielić  
absolutorium  Członkowi  Rady  Nadzorczej  –  Pani  Agnieszce Pilich z 
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
  
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą  

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Kula 
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia udzielić 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Barbarze Kula z wykonywania 
obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 



UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą 

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Sowińskiej 
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia udzielić 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Joannie Sowińskiej z 
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR […]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z siedzibą  

w Warszawie z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego przez Radę Nadzorczą 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie 
niniejszym postanawia zatwierdzić dokooptowanie – w drodze uchwały Rady 
Nadzorczej – do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pani Anety Pocheć. 

 
§2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
 


