
 

 1 

 

 

 

Repertorium A numer                              /2013 

 

AKT   NOTARIALNY 

 

Dnia dwudziestego ósmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (28.06.2013) ja, Janusz 

Rudnicki, notariusz w Warszawie,  z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy 

Marszałkowskiej nr 55/73 lokal 33, przybyły do Sali konferencyjnej Kancelarii Prawnej 

Rachelski i Wspólnicy spółka komandytowa w Warszawie, przy ulicy Żurawiej nr 22 w 

Warszawie, sporządziłem protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 

KAMPA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-517 Poznań, ulica Umińskiego 

9B, lok. 15 , NIP 5272629938, REGON 142437089) – zwanej dalej Spółką - wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

KRS: 0000357784 (trzydzieści pięć siedemdziesiąt siedem osiemdziesiąt cztery). ---------------  

 

PROTOKÓŁ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zgromadzenie otworzył pan Ryszard Grzęda - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 

oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 12.00, Zarząd, działając na podstawie art. 

399 § 1 w związku z art. 402
1 

§ 1 oraz 403 Kodeksu spółek handlowych zwołał do lokalu 

tutejszej Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy spółka komandytowa w Warszawie, przy 

ulicy Żurawiej nr 22 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAMPA Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z następującym porządkiem obrad: --------------------------------  

1. Otwarcie walnego zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------  

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta walnego zgromadzenia. ----------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia walnego zgromadzenia i jego zdolności do 

powzięcia uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------  

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji 

Skrutacyjnej,------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,----------------------------------------------------------------------  

6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. --------------------------------------  
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7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za okres 2012 roku. ----------------------------------------  

8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki za rok 2012. -----------------------------------------------------------------------------------  

9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 

2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2012. --------------------  

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok 2012. --------------------------------------------------------------  

12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2012 rok. -----------------------------  

13. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. --------------------------------------  

14. Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------  

Ad punktu 2 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------  

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrany 

został Pan Paweł Osowski, który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, a następnie 

wybór przyjął. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ad punktu 3 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym 

podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. --------------------------  

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na 

zgromadzeniu obecni są akcjonariusze oraz należycie umocowani pełnomocnicy 

akcjonariuszy w liczbie [ 4 ], posiadający łącznie [ 415.088] akcji, co stanowi [ 6,12] % 

kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają prawo do [ 415.088 ] głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, a ponieważ zostało ono zwołane stosownie do postanowień art. 402
1
 § 

1 Kodeksu spółek handlowych, przeto dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne 

i zdolne do podejmowania przewidzianych w porządku obrad uchwał.-----------------------------

-------------- 
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Uchwała Nr 1/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KAMPA S.A. za 

rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki KAMPA S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (przed 

zmianą firmy Financial Intermediaries Polska S.A.) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

Rady Nadzorczej KAMPA S.A. z badania powyższego dokumentu zatwierdza: ------------------  

Sprawozdanie Zarządu z działalności KAPMA S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku w formie przedłożonej przez Zarząd. ----------------------------------------------  

 

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punktu 9 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści:  ----------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 2/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KAMPA S.A. za okres od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego KAMPA SA 

(przed zmianą firmy Financial Intermediaries Polska S.A.) za okres od dnia 1 stycznia 

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z 

badania w/w sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. 

postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe KAMPA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku 

do dnia 31 grudnia 2012 roku, na które składa się: ------------------------------------------------  

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą 380.906,61 złotych (trzysta osiemdziesiąt tysięcy 

dziewięćset sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); ----------------------------  

 rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 1 stycznia 

2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 

945.023,70 złotych (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia trzy 

złote i siedemdziesiąt groszy); -----------------------------------------------------------  

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów 

własnych w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 152.986,50 złotych (sto 

pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych i 

pięćdziesiąt groszy); ----------------------------------------------------------------------  

 rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią wskazujący 

zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 196.822,84 złote (sto 

dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt 

cztery grosze); ------------------------------------------------------------------------------  

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ----------------------------------------  

  dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------  
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§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Ad punktu 10 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 3/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. f) 

Statutu KAMPA S.A., oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej KAMPA S.A. w 

sprawie wniosku Zarządu Spółki KAMPA S.A. dotyczącego sposobu pokrycia starty netto 

Spółki za 2012 rok, uchwala się, co następuje. ----------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2012, wykazaną w 

sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku w wysokości 945.023,70 złotych (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy 

dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt groszy); z dochodów uzyskanych przez Spółkę w 

kolejnych latach podatkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. ---------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.----------------------------------------------------------  
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W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Ad punktu 11 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 4/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  

panu Roland Winter z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Prezesowi Zarządu panu Rolandowi Winter 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. -----------------------------------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [321.086 ], 

Liczba ważnych głosów wyniosła [321.086 ] przy czym: ---------------------------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych  (321.086) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  
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zatem powyższa uchwała została powzięta, przy czym została podjęta z wyłączeniem 

akcjonariusza Ronalda Winter, który ze względu na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych 

nie brał udziału w głosowaniu. ----------------------------------------------------------------------------  

Ad punktu 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 5/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu  

panu Pawłowi Osowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu panu Pawłowi 

Osowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. ------------------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [328.371 ]. 

Liczba ważnych głosów wyniosła [328.371  ] przy czym: --------------------------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych  (328.371) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

przy czym została podjęta z wyłączeniem akcjonariusza Pawła Osowskiego, który ze względu 

na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. ---------------------  

Ad punktu 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 6/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Albinowi 

Maciejowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. --  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punku 12 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści:  ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 7/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

pani Katarzynie Antoninie Mikulskiej z wykonania obowiązków za rok 2012. 
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Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej pani Katarzynie 

Antoninie Mikulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2012. -----------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punku 12 porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 8/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

panu Pawłowi Traczewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi 

Traczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. ---------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------  
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W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Do punktu 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 9/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

panu Dariuszowi Trynieckiemu z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Dariuszowi 

Trynieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. -----------------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  
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zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Do punktu 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 10/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

panu Mariuszowi Obszańskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Mariuszowi 

Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. ----------------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Do punktu 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 11/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

panu Stanisławowi Rachelskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Stanisławowi 

Rachelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. -----------------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punktu 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 12/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

panu Michałowi Lachowicz z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 
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Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Michałowi 

Lachowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. ---------------------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Ad punktu 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 13/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

panu Pawłowi Piątek z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi 

Józefowi Piątek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2012. ---------------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  
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 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punktu 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 14/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

panu Przemysławowi Kroczyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2012. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) 

Statutu KAMPA S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu 

Przemysławowi Kroczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 

2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Ad punktu 13 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 15/VI/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

KAMPA Spółka Akcyjna 

w sprawi dalszego istnienia Spółki. 

 

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje. -------  

§ 1 

Walne Zgromadzenie postanawia, że pomimo spełnienia się przesłanek, o których mowa w 

art. 397 Kodeksu spółek handlowych spółka KAMPA Spółka akcyjna istnieć będzie nadal. ---  

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [415.088 ], co 

stanowi [6,12 ] % kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [415.088  ] przy 

czym:  

 za uchwałą zostało oddanych  (415.088) głosów, ----------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, --------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ------------------------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów, ------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Ad punktu 14  porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAMPA S.A. Listę obecności załączono do niniejszego 

aktu. Pełnomocnictwa zostały przy niniejszym akcie okazane. ---------------------------------------  

 

 


