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Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

SYMBIO POLSKA S.A. z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 

UCHWAŁA NR 1 

/w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia/ 

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

Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: --------------------------------------------------------  

Wybrać Piotra Kalamana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------------  

Piotr Kalaman stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 2 

/w sprawie przyjęcia porządku obrad/ 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------  

Przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarty                        

w ogłoszeniu o jego zwołaniu dokonanym na stronie internetowej Spółki – www.symbio.pl                           

w dniu 31 maja 2013 r.: ------------------------------------------------------------------------------------  

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

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności              

do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------  

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------  

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. -------------------------------------------  

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej z badania 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. --------------------------------------------------  

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  
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9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej                  

z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2012. ----------------------------------------------------------------------------  

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----------------  

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Sylwii 

Rybickiej za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----------------------------------------  

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – 

Arturowi Tymińskiemu za okres 01.01.2012r. do 09.05.2012r. ----------------------------  

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej – Piotrowi Kalaman za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. ------------------  

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej – Tokya Dammond za okres 01.01.2012r. do 30.08.2012r. -------------------  

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej – Harry Schuster za okres 01.01.2012r. do 26.06.2012r. ----------------------  

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej – Garry Dodge za okres 26.06.2012r. do 31.12.2012r. ------------------------  

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej – Wojciechowi Budny za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. ---------------  

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej – Leszkowi Czarny za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -------------------  

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 3 

/w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki              

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. ---------------------------------------------------------------   

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 
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stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 4 

/w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

za okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 

01.01.2012r. do 31.12.2012r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 

zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 11.786.869,25 zł (jedenaście milionów 

siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia 

pięć groszy) oraz stratą netto w kwocie 9.645,87 zł (dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści 

pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy). -----------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 5 

/w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej/ 

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Symbio Polska S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny 

sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., oraz z oceny wniosku Zarządu 

dotyczącego pokrycia straty. ------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 6 

/w sprawie pokrycia straty/ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A., w związku z poniesieniem przez Spółkę straty w okresie 

od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w kwocie 9.645,87 zł postanawia pokryć stratę z przyszłych 

zysków Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 7 

/w sprawie udzielenia absolutorium  

Prezesowi Zarządu – Sylwii Rybickiej 

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Sylwii 

Rybickiej z wykonania przez nią obowiązków  za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.  -----  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 8 

/w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi Zarządu – Arturowi Tymińskiemu 

za okres od 01.01.2012r. do 09.05.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Arturowi 

Tymińskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012r. do 

09.05.2012r. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził po przeprowadzeniu głosowania tajnego, że uchwała 

nie została powzięta; oddano: 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) 

głosami przeciw, co stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) 

kapitału zakładowego, głosów za, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. ----------------  

UCHWAŁA NR 9 

/w sprawie udzielenia absolutorium  

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Piotrowi Kalamanowi  

za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady 
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Nadzorczej Spółki Piotrowi Kalamanowi z wykonania przez niego obowiązków za okres                       

od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 10 

/w sprawie udzielenia absolutorium  

członkowi Rady Nadzorczej – Tokya Dammond 

za okres od 01.01.2012r. do 30.08.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

Tokya Dammond z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2012r.                              

do 30.08.2012r. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 11 

/w sprawie udzielenia absolutorium  

członkowi Rady Nadzorczej – Harry’emu Schuster 

za okres od 01.01.2012r. do 26.06.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki 

Harry’emu Schuster z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2012r.                  

do 26.06.2012r. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 12 

/w sprawie udzielenia absolutorium  

członkowi Rady Nadzorczej – Garry Dodge 

za okres od 26.06.2012r. do 31.12.2012r./ 
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Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej spółki 

Garry’emu Dodge z wykonania przez niego obowiązków za okres 26.06.2012r. do 

31.12.2012r. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 13 

/w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi  Rady Nadzorczej – Wojciechowi Budny 

 za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

Wojciechowi Budny z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2012r.                      

do 31.12.2012r. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

UCHWAŁA NR 14 

/w sprawie udzielenia absolutorium  

Członkowi  Rady Nadzorczej – Leszkowi Czarny  

za okres od 01.01.2012r. do  31.12.2012r./ 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Symbio Polska S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

Leszkowi Czarny z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2012r.                           

do 31.12.2012r. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym 

wszystkimi, to jest 416.022 (czterysta szesnaście tysięcy dwadzieścia dwa) głosami za, co 

stanowi 29,07% (dwadzieścia dziewięć całych i siedem setnych procenta) kapitału 

zakładowego, głosów przeciw, wstrzymujących się i nieważnych nie oddano. -------------------  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ------------------  


