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Uchwała nr 1 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w  sprawie:  wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§1  

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią 

Mirosławę Płużek. --------------------------------------------------------------------------------- 

§2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121  oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 % wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Hefal Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§1  

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----  

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

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------  
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3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

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

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

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012                     

a także  wniosku w sprawie podziału  zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2012.---- 

6. Przedstawienie przez Zarząd opinii i raportu biegłego rewidenta z badania 

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

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: 

sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki                

w  2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.-------------------------------- 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.-- 

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności            

w 2012 r.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom 

Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2012 r. ----------------------------------------- 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w 2012 r. ------------------------------------------------------------ 

13. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------- 

§2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

jawnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 % wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 
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Uchwała Numer 3 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od      

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§ 1 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hefal Serwis S.A. zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., obejmujące:  

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------ 

2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 19.349.243,52 zł (dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści 

dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze) ------- 

3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. wykazujący 

stratę  netto w wysokości 365.337,14 zł (trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy 

trzystu trzydziestu siedmiu złotych i czternastu groszy) -------------------------------  

4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 

wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 339.235,22 zł (trzysta trzydzieści 

dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) ---- 

5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący  zwiększenie stanu  środków 

pieniężnych o kwotę 874.496,50 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące 

czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt groszy)  i wykazujący stan 

środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości 3.069.767,03 zł (trzech 

milionów sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu siedmiu 

złotych i trzech groszy) .--------------------------------------------------------------------  

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 
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jawnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 % wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------  

 

Uchwała Numer 4 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

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

2012 

 

§ 1 

 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Hefal 

Serwis S.A. z działalności jednostki  za 2012 rok. -------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

jawnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 % wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 
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Uchwała Numer 5 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie:  podziału zysku / straty za rok obrotowy 2012  

 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hefal Serwis S.A., po rozpatrzeniu 

wniosku Zarządu Spółki:-------------------------------------------------------------------------- 

1) stwierdza, że Spółka nie osiągnęła zysku za rok obrotowy 2012 rok, ------------- 

2)  wobec nie osiągnięcia zysku postanawia pokryć stratę za okres od 01.01.2012r. 

do 31.12.2012r. w kwocie 365.337,14 zł (trzystu sześćdziesięciu pięciu tysięcy 

trzystu trzydziestu siedmiu złotych i czternastu groszy) kapitałem  zapasowym.- 

§ 2 

 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

jawnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 % wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 
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Uchwała Numer 6 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi 

Cieślarowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Cieślarowi 

(Cieślar) - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres 

od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.-------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim w głosowaniu tajnym, przy wstrzymaniu 

się od głosowania pełnomocnika Aleksandra Cieślara – wszystkimi pozostałymi 

głosami uczestniczącymi w Zgromadzeniu, to jest 2.495.686 głosami oddanymi za 

podjęciem uchwały, stanowiącymi 40,18 % wszystkich akcji uprawnionych do 

głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku 

zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały .----------------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 
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Uchwała Numer 7 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jarosławowi 

Puzoniowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Puzoniowi - 

Wiceprezesowi Zarządu Spółki  z wykonania przez niego obowiązków za okres od         

01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.----------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 %  wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących”   i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 
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Uchwała Numer 8 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Renacie 

Folwarczny z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela absolutorium Pani Renacie Folwarczny – 

Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od                     

01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.----------------------------------------------------- 

§ 2 

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

  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – 3.168.121 oddanymi jednogłośnie za 

podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 %  wszystkich akcji uprawnionych do 

głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących”                  

i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały .-------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 

 

Uchwała Numer 9 

z dnia 28 czerwca 2013 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Mirosławie Płużek              

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. 
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§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Mirosławie Płużek – 

Członkowi Zarządu Spółki  z wykonania przez nią obowiązków za okres od                   

01 czerwca 2012 do 31 grudnia 2012 roku.----------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – 3.168.121 oddanymi jednogłośnie za 

podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 %  wszystkich akcji uprawnionych do 

głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących”                  

i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały .-------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 

 

Uchwała Numer 10 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi 

Iwańczukowi z wykonania przez niego obowiązków   w roku obrotowym 

2012. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi 

Iwańczukowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za 

okres od 01 maja 2012 do 30 września 2012 roku.-------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------- 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 %  wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących”  i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------ 

 

Uchwała Numer 11 

 z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu 

Zbigniewowi Szkopkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Szkopkowi 

(Szkopek) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej  z wykonania przez niego obowiązków za okres 

od  1 stycznia 2012  do   31 grudnia 2012 roku.----------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim  przy wstrzymaniu się od głosowania 

Pana Zbigniewa Szkopka  z tytułu jego akcji własnych, wszystkimi pozostałymi  

głosami reprezentowanymi na Zgromadzeniu w głosowaniu tajnym– to jest 3.085.835 

oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 49,69 %  wszystkich 

akcji uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały .---------------  
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Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------  

 

Uchwała Numer 12 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi 

Guzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Guzowi - 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - z wykonania przez niego obowiązków za okres 

od 1 stycznia 2012 do 26 stycznia 2012 roku.-------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 %  wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących”  i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------  
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Uchwała Numer 13 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi 

Pietrzykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Pietrzykowi - 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 

1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.------------------------------------------------------ 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01%  wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących”   i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------  
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Uchwała Numer 14 

z dnia 27 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi 

Kołoczkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Kołoczkowi 

(Kołoczek) - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 

obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.------------------------ 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 %  wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących”   i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------  
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Uchwała Numer 15 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Beacie Hut               

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Hut - Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki – z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 

2012 do 31 grudnia 2012 roku.------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 %  wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących”    i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------  

 

Uchwała Numer 16 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Hefal Serwis Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi 

Kotuli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. 
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§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Kotuli (Kotula) 

- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  z wykonania przez niego obowiązków za okres 

od 26 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.------------------------------------------------- 

§ 2 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HEFAL SERWIS Spółka                         

Akcyjna z siedzibą  w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu 

tajnym reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 3.168.121 oddanymi 

jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 51,01 %  wszystkich akcji 

uprawnionych do głosowania  podjęło powyższą uchwałę, przy braku głosów 

„wstrzymujących”   i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści 

uchwały .---------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.------------------------------------  


