
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Adform Group S.A. z dnia 28 czerwca 2013 roku 

 

      Uchwała Nr 1   
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  

w sprawie:   uchylenia tajności wyboru  Komisji Skrutacyjnej 

                                                                 § 1. 

          Zwyczajne  Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. działając na -----------

podstawie art.420 § 3 Ksh uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji ------

Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                 § 2. 

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

 

             Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie,---------------

głosowali wszyscy obecni akcjonariusze, za uchwałą oddano 5.260.000  głosów, nie 

było głosów oddanych przeciw uchwale ani  wstrzymujących się. --------------------------- 

                                                                  Uchwała Nr 2    
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca 2013 roku  
 
w sprawie:   wyboru Komisji Skrutacyjnej.                       
                                                               § 1. 

                Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. wybiera komisję 

skrutacyjna w składzie:---------------------------------------------------------------------------------- 

- Anna Wałek, --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dorota Peret. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                 § 2. 

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

 

             Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym jednomyślnie,--------------- 

głosowali wszyscy obecni akcjonariusze, za uchwałą oddano  5.260.000  głosów, nie 

było głosów oddanych przeciw uchwale ani wstrzymujących się. --------------------------- 
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Uchwała Nr 3 
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia. 

                                                               § 1. 

                   Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. postanawia -----

powołać na Przewodniczącego  Walnego Zgromadzenia Pana   Andrzeja --------------- 

Kuncewicza. -----------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   

                                                              § 2. 

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

 

         Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%    

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------   

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

 wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  3  została  przyjęta.------------ 

 

Uchwała Nr  4  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:    przyjęcia porządku obrad.  

                                                             § 1. 

             Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. przyjmuje porządek 

obrad przedstawiony wyżej.---------------------------------------------------------------------------- 

                                                              § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
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          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  4 została  przyjęta.------------- 

 

Uchwała Nr  5  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

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

                     obrotowy 2012.   

                                                                 § 1. 

            Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. zatwierdza -----------

sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. ------------------------------------- 

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 

          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  5 została  przyjęta.------------- 

 
Uchwała Nr  6  

         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   
                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
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w sprawie:   sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok  

                    obrotowy 2012.   

                                                                § 1. 

            Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. zatwierdza -----------

sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012. ------------------------------- 

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 

          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  6 została  przyjęta.------------- 

 
Uchwała Nr   7 

         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   
                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy   

                    2012.  

                                                                  § 1. 

      Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. zatwierdza --------------

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, a w tym: ---------------------------- 

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów 

i pasywów kwotą 13.453.905,10 zł,------------------------------------------------------------------- 

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.254.365,54 zł,-- 

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------ 

4) informację dodatkową,------------------------------------------------------------------------------- 

5) rachunek przepływów pieniężnych,--------------------------------------------------------------- 

6) zestawienie zmian w kapitale własnym.--------------------------------------------------------- 

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
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          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  7 została  przyjęta.------------- 

 

Uchwała Nr  8  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy --     

                    kapitałowej ADFORM GROUP S.A. w roku obrotowym 2012.  

                                                                § 1. 

              Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. zatwierdza ----------

sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. -------

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

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 
          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------- 
          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 8 została  przyjęta.------------- 

 
Uchwała Nr  9    

         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   
                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
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w sprawie:   zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  

                    kapitałowej ADFORM GROUP S.A. w roku obrotowym 2012.   

                                                               § 1. 

             Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. zatwierdza ----------

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 

2012, a w tym: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, zamykający się po stronie aktywów 

i pasywów kwotą 14.628.207,32 zł, ----------------------------------------------------------------- 

2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.463.119,94 zł,-- 

3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------ 

4) informację dodatkową,------------------------------------------------------------------------------- 

5) rachunek przepływów pieniężnych,--------------------------------------------------------------- 

6) zestawienie zmian w kapitale własnym. --------------------------------------------------------- 

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- 
 
 
          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. ---------------------------------------------            

           Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156% akcji --- 

           w kapitale zakładowym.----------------------------------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  9 została  przyjęta.------------- 

 

Uchwała Nr  10  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 
w sprawie:   w sprawie podziału zysku za 2012 rok.   

                                                                § 1. 
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            Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. postanawia zysk --- 

netto za rok 2012 w kwocie 2.254.365,54 zł przeznaczyć w całości na kapitał ----------

zapasowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 

          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  10  została  przyjęta.---------- 

 
Uchwała Nr  11  

         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   
                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez  ----- 

                     niego obowiązków w roku obrotowym 2012.   

                                                                § 1. 

           Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. udziela absolutorium 

Andrzejowi Kuncewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego ----

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

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------- 
 
 
        Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------- 

        Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 1.315.000, co stanowi 47,8078%  

        akcji w kapitale zakładowym.-------------------------------------------------------------------- 

         Ilość głosów oddanych – 2.630.000.--------------------------------------------------------- 
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         Ilość głosów ważnych  - 2.630.000.----------------------------------------------------------    

         Ilość głosów  za  - 2.630.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani  

         wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający ------ 

1.315.000 akcji uprzywilejowanych  w Spółce, na które przypada 2.630.000 głosów. 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  11  została  przyjęta.---------- 

 
 

Uchwała Nr  12 
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez            

                     niego obowiązków w roku obrotowym 2012.   

                                                                 § 1. 

         Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. udziela absolutorium 

Tomaszowi Teresakowi -  Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego 

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

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
      

         Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------- 

         Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 1.315.000, co stanowi 47,8078%  

         akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------- 

         Ilość głosów oddanych – 2.630.000.---------------------------------------------------------- 

         Ilość głosów ważnych  - 2.630.000.-----------------------------------------------------------    

         Ilość głosów  za  - 2.630.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani - 

         wstrzymujących się. ----------------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z art. 413 ksh w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz posiadający -------- 

1.315.000 akcji uprzywilejowanych  w Spółce, na które przypada 2.630.000 głosów. - 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 12   została  przyjęta.---------- 

 

Uchwała Nr  13  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
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w sprawie:   udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez             

                    niego obowiązków w roku obrotowym 2012.  

                                                                § 1. 

      Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. udziela absolutorium 

Krzysztofowi Rodzeniowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego -----

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

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 

          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 13 została  przyjęta.------------ 

 

Uchwała Nr  14  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  

                  z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.  

                                                                § 1. 

           Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. udziela absolutorium 

Pawłowi Montewce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania ------ 

przez niego obowiązków w roku 2012. ------------------------------------------------------------- 

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
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          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  14 została  przyjęta.----------- 

 

Uchwała Nr  15  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej         

                    z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.   

                                                                § 1. 

          Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. udziela absolutorium 

Dariuszowi Bąkowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

przez niego obowiązków w roku 2012.-------------------------------------------------------------- 

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 

           Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 15 została  przyjęta.------------ 

 

 

Uchwała Nr  16  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
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                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej  

                    z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.  

                                                                § 1. 

          Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. udziela absolutorium 

Beacie Jurkschat -Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią ----- 

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

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 

          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 16 została  przyjęta.------------ 

 

Uchwała Nr  17  
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania   

                    przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.   

                                                                § 1. 

         Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. udziela absolutorium 

Michałowi Gąsiorowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 

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

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
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           Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr  17  została  przyjęta.---------- 

 

Uchwała Nr 18   
         Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia   

                                                     ADFORM GROUP S.A. 
                                                z dnia  28 czerwca  2013 roku  
 

w sprawie:   udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania   

                    przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.   

                                                                § 1. 

           Zwyczajne Walne Zgromadzenie ADFORM GROUP S.A. udziela absolutorium 

Karolowi Kapinosowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego 

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

                                                                 § 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------ 
 

          Uchwała ta została powzięta w głosowaniu tajnym. ----------------------------------- 

          Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 2.630.000, co stanowi 95,6156%  

          akcji w kapitale zakładowym.------------------------------------------------------------------ 

          Ilość głosów oddanych – 5.260.000.--------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów ważnych  - 5.260.000.---------------------------------------------------------- 

          Ilość głosów  za  - 5.260.000,  nie było głosów oddanych przeciw uchwale ani 

wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący ZWZ stwierdził, że uchwała Nr 18  została  przyjęta.----------- 


