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Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie 

Katarzyny Marii Kozłowskiej.-------------------------------------------------------------------------  

Po głosowaniu Katarzyna Kozłowska ogłosiła wyniki: ---------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Katarzyna Kozłowska stwierdziła, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -------------------------------------------------------------- 

Do punktu 3 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował za wybór i zarządził sporządzenie listy 

obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze i 

przedstawiciele Akcjonariuszy, a następnie Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, Ŝe na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 56.614.390 akcji, 

na które przypada 56.614.390 głosów, co stanowi 61,54 % całego kapitału 

zakładowego Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, Ŝe dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane 

prawidłowo, zgodnie z treścią art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem na 

stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieŜących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych oraz Raportem BieŜącym nr 9/2013 z dnia 01 czerwca 2013 roku, wobec 
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czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach 

objętych porządkiem obrad. --------------------------------------------------------------------------- 

Do punktu 4 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------- 

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o niepowoływanie 

Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: ----------- 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. odstępuje 

od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej 

przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Do punktu 5 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------- 

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt 

następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez 

Przewodniczącego. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Do punktów 6 - 10 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------- 

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił i poddał pod rozpatrzenie:------------------  

• sprawozdanie Zarządu z działalności GENESIS ENERGY S.A. w roku 

obrotowym 2012,--------------------------------------------------------------------------------- 

•  sprawozdanie finansowe GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012,------- 

•  sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GENESIS ENERGY 

S.A. w roku obrotowym 2012,---------------------------------------------------------------- 

•  sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. za rok 

obrotowy 2012,------------------------------------------------------------------------------------ 

•  sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.------------------------ 

Do punktu 11 a) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------- 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie 

następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENESIS 

ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności 

GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012.----------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 
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• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Do punktu 11 b) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------ 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie 

następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENESIS ENERGY S.A. 

za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy2012 zatwierdza:------------------------------------------------------------------------------ 

1. Bilans Spółki na dzień 31.12.2012 r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące 

dwunastego roku) zamykający się sumą bilansową w wysokości 44.717.277 zł 

(słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt siedem złotych),----------------------------------------------------------------- 

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego stycznia dwa 

tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia 

dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący stratę netto w kwocie 2.060.041 zł 

(słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści jeden złotych),----------- 

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego 

stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie 

stanu kapitałów własnych o kwotę 2.060.041 (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt 
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tysięcy czterdzieści jeden złotych),-------------------------------------------------------------- 

4. Rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego 

stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący zmniejszenie 

stanu środków pienięŜnych netto o kwotę 257.940 zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych),--------------------------- 

5. Informacje dodatkowe.----------------------------------------------------------------------------- 

 Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Do punktu 11 c) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------- 

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie 

następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej GENESIS ENERGY S.A. w roku obrotowym 2012. ----------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 
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• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Do punktu 11 d) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------ 

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował 

podjęcie następującej uchwały: ---------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GENESIS 

ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

GENESIS ENERGY S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza: ----------------------------------- 

1. Bilans Grupy Kapitałowej (skonsolidowany) na dzień 31.12.2012 r. (trzydziesty 

pierwszy grudnia dwa tysiące dwunastego roku) zamykający się sumą 

bilansową w wysokości 50.572.029 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset 

siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych),----------------------------- 

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. (pierwszego 

stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący stratę netto w 

kwocie 4.162.625 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące 

sześćset dwadzieścia pięć złotych),-------------------------------------------------------------- 

3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. 

(pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. 

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący 

zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.495.625 zł (słownie: trzy 

miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć 
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złotych),------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych za okres od 01.01.2012 r. 

(pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku) do 31.12.2012 r. 

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku) wykazujący 

zmniejszenie stanu środków pienięŜnych netto o kwotę 206.046 zł (słownie: 

dwieście sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych ),------------------------------------------ 

5. Informacje dodatkowe.------------------------------------------------------------------------------ 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Do punktu 11 e) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------ 

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował 

podjęcie następującej uchwały: ---------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 
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• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Do punktu 11 f) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------ 

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował 

podjęcie następującej uchwały: ---------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: określenia sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 

2.060.040,86 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści złotych 

86/100 z zysków lat przyszłych.---------------------------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie w 

głosowaniu jawnym. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Do punktu 11 g) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------ 

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował 

podjęcie następujących uchwał: ---------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 
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z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Sak 

za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Sak absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku 

obrotowym 2012 (01.01.2012-22.05.2012). ---------------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, ------------------------------------------------

- 

• przeciw oddano 56.614.390 głosów, -------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została poddana pod głosowanie 

w głosowaniu tajnym i nie została podjęta.------------------------------------------------------   

W tym miejscu przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Wojciech Sak nie uzyskał 

absolutorium.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Skiba 

za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Skiba absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez Niego funkcji w roku 

obrotowym 2012.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  55.616.800 akcji – 60,45 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 55.616.800 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 
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• za przyjęciem uchwały oddano 55.616.800 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie, w 

głosowaniu tajnym z uwzględnieniem wymogów przewidzianych w art. 413 § 1 

Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------- 

Do punktu 11 h) porządku obrad: ------------------------------------------------------------------ 

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował 

podjęcie następujących uchwał: ---------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Pawłowi Narkiewicz za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Panu Pawłowi Narkiewicz absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego 

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie, w 

głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
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w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Tomaszowi Pańczyk za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Pańczyk absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego 

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie, w 

głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Tomaszowi Wróbel za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Wróbel absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego 

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, ------------------------------------------------

- 

• przeciw oddano 56.614.390 głosów, -------------------------------------------------------- 
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• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została poddana pod głosowanie 

w głosowaniu tajnym i nie została podjęta.------------------------------------------------------   

W tym miejscu przewodniczący stwierdził, Ŝe Pan Tomasz Wróbel nie uzyskał 

absolutorium.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani 

Katarzynie Marii Kozłowskiej za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Pani Katarzynie Marii Kozłowskiej absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Nią funkcji 

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie, w 

głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Dariuszowi Demidziuk za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Demidziuk absolutorium z wykonania 
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obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego 

funkcji w roku obrachunkowym 2012.--------------------------------------------------------------- 

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie, w 

głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Maciejowi Fenickiemu za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Panu Maciejowi Fenickiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego 

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie, w 

głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 18 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu 

Robertowi Bohojło za rok obrotowy 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENESIS ENERGY S.A. z siedzibą 

w Warszawie udziela Panu Robertowi Bohojło absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez Niego 

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ------------------------------------------------- 

• w głosowaniu wzięło udział  56.614.390 akcji – 61,54 % kapitału zakładowego, 

z których oddano 56.614.390 waŜnych głosów, ------------------------------------------ 

• za przyjęciem uchwały oddano 56.614.390 głosów, ------------------------------------

- 

• przeciw oddano 0 głosów, -------------------------------------------------------------------- 

• wstrzymało się 0 głosów. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, Ŝe powyŜsza uchwała została podjęta jednogłośnie, w 

głosowaniu tajnym.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Do punktów 12 - 13 porządku obrad: -------------------------------------------------------------- 

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków, 

Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia, załączając do protokołu 

listę obecności. -------------------------------------------------------------------------------------------- 


