
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY REMEDIS SA W DNIU 24.06.2013 R.  

 
 

UCHWAŁA NR 1 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Piotra Orłowskiego 

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 2 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia obejmujący: 

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

do podejmowania wiążących uchwał, 

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 



6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku i Sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, 

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012, Sprawozdania 

Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 

rok i Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz oceny wniosku 

Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012, 

8. podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, 

b) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, 

c) pokrycia straty za rok obrotowy 2012, 

d) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2012, 

e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012, 

f) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołanie Członków Rady 

Nadzorczej, 

g) zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej spółki INWEST CONSULTING 

S.A. za rok 2012, 

h) udzielenia członkom Zarządu przejętej spółki INWEST CONSULTING S.A. 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, 

i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej przejętej spółki INWEST CONSULTING S.A. 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, 

9. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 



UCHWAŁA NR 3 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji 

Skrutacyjnej w osobie Marcina Wyszogrodzkiego.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 4 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2012 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 



- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 5 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 
 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za 

rok obrotowy 2012 obejmujące:  

1) informację dodatkową,  

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,  

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 

4) rachunek przepływów pieniężnych,  

5) zestawienie zmian w kapitale własnym.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 6 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012 
 

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

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 



 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMEDIS SA postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2012 

w kwocie 629.050,07 zł z zysku lat przyszłych.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 7 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki 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 Remedis S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Remedis S.A. 

w Poznaniu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

Przed głosowaniem nad uchwałą nr 7 akcjonariusz Krzysztof Nowak oświadczył, iż nie bierze 

udziału w głosowaniu.  

W głosowaniu oddano łącznie 73.358.102 ważnych głosów z 56.751.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 89,65% w tym:  



-  „za” oddano 73.358.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 8 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Anecie Koszczyńskiej, pełniącej funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 

2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 9 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Przemysławowi Morysiakowi, pełniącemu funkcję w okresie 

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 10 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu – Panu Michałowi Okle, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 

22 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 



- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 11 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Janowi Pomorskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 

1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 12 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu – Panu Wiesławowi Markwitzowi, pełniącemu funkcję w okresie od 

dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 13 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Remedis S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Remedis S.A. w Poznaniu Piotrowi Orłowskiemu, pełniącemu funkcję w okresie od dnia 

1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonywania 

obowiązków w roku 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 



- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  

z dnia 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej 

 
Działając na podstawie § 16 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA określa, iż w nowej kadencji Rada Nadzorcza 

Spółki będzie liczyła sześciu członków. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  

z dnia 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 
Działając na podstawie § 16 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 
następuje:  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA powołuje Pana Andrzeja Gałganka na Członka 

Rady Nadzorczej Spółki.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 



W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki REMEDIS S.A.  
z siedzibą w Poznaniu  

z dnia 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 
Działając na podstawie § 16 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA powołuje Pana Michała Okłę na Członka Rady 

Nadzorczej Spółki. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 17 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej Spółki INWEST CONSULTING 

S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INWEST CONSULTING 

S.A. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po 

stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3.748.855,97 zł (trzy miliony 

siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 

dziewięćdziesiąt siedem groszy), 

b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. wykazujące stratę netto w kwocie 130.514,43zł (stu trzydziestu 

tysięcy pięciuset czternastu złotych czterdziestu trzech groszy),  

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 130.514,43 zł (sto 

trzydzieści tysięcy pięćset czternaście złotych czterdzieści trzy grosze), 

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2012 r. do 

dnia 31.12.2012 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 130.514,43 zł 

(sto trzydzieści tysięcy pięćset czternaście złotych czterdzieści trzy grosze),  

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 94.813,23 zł 

(dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście złotych dwadzieścia trzy 

grosze),  

f) informację dodatkową. 

 
§ 2 

Pokrywa się stratę netto w kwocie 130.514,43 zł (stu trzydziestu tysięcy pięciuset czternastu 

złotych czterdziestu trzech groszy) z kapitału zapasowego. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 



 
UCHWAŁA NR 18 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu przejętej Spółki INWEST CONSULTING S.A. 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2012. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Huczkowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 49.390.666 ważnych głosów z 32.180.666 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 50,84 %, w tym:  

-  „za” oddano 49.390.666 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 

UCHWAŁA NR 19 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu przejętej Spółki INWEST CONSULTING S.A. 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Gizie 

absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  



W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 20 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu przejętej Spółki INWEST CONSULTING S.A. 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Piotrowi 

Białowąsowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 
 
W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 21 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING 

S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
 
 
 



§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi 

Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
Uchwała numer 22 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING 

S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Aleksandrze 

Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

 
W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
 
 



UCHWAŁA NR 23 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 24 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING 
S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Bogdanowi 

Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 24 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING 

S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Robertowi 

Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 



W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 
UCHWAŁA NR 25 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Remedis Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 24 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej przejętej Spółki INWEST CONSULTING 

S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki REMEDIS S.A., jako następca prawny przejętej spółki 

INWEST CONSULTING S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi 

Łanoszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
W głosowaniu oddano łącznie 74.564.102 ważnych głosów z 57.354.102 akcji, których udział 

w kapitale zakładowym wynosi 90,61%, w tym:  

-  „za” oddano 74.564.102 głosów, 

- „przeciw” oddano 0 głosów, 

- „wstrzymujących się” oddano 0 głosów. 

 


