
UCHWAŁA Nr 01/06/2013 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 1 [Wybór Przewodniczącego] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej 

dalej: „Spółką"), postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Mikołaj 

Rubeńczyk, który na powyższe wyraził zgodę. 

 

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą 

podpisał i stwierdził, że zgromadzenie to odbywa się w wyniku formalnego zwołania zgodnie 

art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zważywszy na powyższe Zwyczajne Walne 

Zgromadzenia odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał  w sprawach 

objętych porządkiem obrad. 

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość 

głosów wynikających z tych akcji, mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A. 

stanowiący że żaden akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23  ust. 6 i 7 Statutu 

Spółki Pylon S.A.]: 

1. Pan Mikołaj Rubeńczyk PESEL 86053102678, dowód osobisty AVY 409262, NIP 

5213331516 zamieszkałemu w Warszawie, ul. Narbutta 56/9 posiada 200 000 szt. 

[słownie: dwieście tysięcy sztuk] akcji. Panu Mikołajowi Rubeńczykowi przypada 200 

000 [słownie: dwieście tysięcy] głosów. 

2. Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

posiadają 2670000 akcji na okaziciela [słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt 

tysięcy]. Przedsiębiorstwu Handlowemu „Maks” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością przypada 2670000 [słownie: dwa miliony sześćset siedemdziesiąt 

tysięcy] głosów. Przedsiębiorstwo Handlowe „Maks” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością reprezentowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez 

prezesa Zarządu pana Mikołaja Rubeńczyka. 

3. Pan Mateusz Jujka; PESEL: 85091511370, dowód osobisty ARB 383530, NIP 

6172092043, adres zameldowania 63-200 Kąty 21 posiada 1530 000 szt. [słownie: 

milion pięćset trzydzieści tysięcy sztuk] akcji. Panu Mateuszowi Jujce przypada  



[słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy] głosów. Pan Mateusz Jujka jest 

reprezentowany na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika Pana 

Szymon Jujka. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4. Pan Szymon Jujka, zamieszkały: Kąty 21, 63-200 Jarocin, PESEL 92040214598, 

numer dowodu ASM092212 posiada 350000 szt. [słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 

sztuk] akcji. Panu Szymonowi Jujce przypada [słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy] 

głosów. 

 

Następnie Przewodniczący stwierdził że zgodnie z dyspozycją Art. 421. § 1 uchwały walnego 

zgromadzenia będą umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.   

 

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały 01/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w tym 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się.  

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 02/06/2013 

 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

  

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej 

dalej: „Spółką"), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad niniejszego 

Walnego Zgromadzenia Spółki: 

1. Otwarcie obrad; 

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności do podejmowania 

prawomocnych uchwał; 

4. Wybór protokolanta ZWZ; 

5. Podjęcie uchwał: 



a. Przyjęcie sprawozdania finansowego; 

b. Absolutorium dla organów Spółki; 

c. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. 

6. Wolne wnioski; 

7. Zamknięcie obrad. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 02/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 03/06/2013 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz 

przyjęcia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 

 

§ 1[przyjęcie sprawozdania finansowego] 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze 

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdaniem finansowym za 

ubiegły rok obrotowy, oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych 

sprawozdań, postanawia: 

zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2012; 

zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 

stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. obejmujące: wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, 

sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz informacji dodatkowych za rok obrotowy 2012. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 03/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 



reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w tym 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy] głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 04/06/2013 

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Małgorzacie Srebnickiej pełniącej funkcję Prezesa 

Zarządu do dnia 3 września 2012 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązki. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Pani Jolancie Małgorzacie 

Srebnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 04/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 05/06/2013 

w sprawie udzielenia Pani Jolancie Małgorzacie Srebnickiej - Wiceprezesowi Zarządu 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Pani 



Jolancie Małgorzacie Srebnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 05/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w tym 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy]głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 06/06/2013 

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu 

Mateuszowi Jujka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 

Działając w oparciu o Art. 413. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Pan Szymon Jujka 

działając jako pełnomocnik Pana Mateusza Jujki nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą 

Uchwałą z liczby przypadających Panu Mateuszowi Jujce akcji. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 06/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 3220000 [trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy]  ważnych 

głosów reprezentujących 3220000 [trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy] akcji w 

kapitale zakładowym, stanowiących 46% kapitału zakładowego, w tym 3220000 [trzy 

miliony dwieście dwadzieścia tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy 

braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 



Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 07/06/2013 

w sprawie udzielenia Panu Mikołajowi Rubeńczykowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Spółki, Panu Mikołajowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

 

Działając w oparciu o Art. 413. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Pan Mikołaj Rubeńczyk 

nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.  

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 07/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 3970000 [trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy] ważnych 

głosów reprezentujących 4550000 [cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w 

kapitale zakładowym, stanowiących 65% kapitału zakładowego, w tym 3970000 [trzy 

miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy] głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, 

przy braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 08/06/2013 

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Jujka - byłemu Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

Panu Mateuszowi Jujka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 



Działając w oparciu o Art. 413. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Pan Szymon Jujka 

działając jako pełnomocnik Pana Mateusza Jujki nie brał udziału w głosowaniu nad niniejszą 

Uchwałą z liczby przypadających Panu Mateuszowi Jujce akcji. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 08/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 3220000 [trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy]  ważnych 

głosów reprezentujących 3220000 [trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy] akcji w 

kapitale zakładowym, stanowiących 46% kapitału zakładowego, w tym 3220000 [trzy 

miliony dwieście dwadzieścia tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy 

braku głosów przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 09/06/2013 

w sprawie udzielenia Panu Sebastianowi Kossakowi - Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

Panu Sebastianowi Kossakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 09/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 



UCHWAŁA Nr 10/06/2013 

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Osińskiego - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

Panu Adamowi Osińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 10/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 11/06/2013 

w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Drązikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

Panu Łukaszowi Drązikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 11/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w 4170000 [cztery miliony sto 



siedemdziesiąt tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 12/06/2013 

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Budasz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków. 

 

§ 1[udzielenie absolutorium] 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Pylon S.A. [dalej jako „Spółka”] udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

Panu Andrzejowi Budasz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 12/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 13/06/2013 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012 

 

§ 1[przekazanie zysku na rozwój firmy i podział zysku] 

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 

31 grudnia 2012 zysk netto w kwocie 68864,35 zł złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem 

tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złotych, trzydzieści pięć groszy) zostaje: 

1. Zgodnie z art.396 ust.1 KSH, 5509,148 zł zostanie przeniesione na kapitał zapasowy, 

co stanowi ponad 8% osiągniętego zysku; 

2. Pozostała część, tzn. 63355,202 zł, zostanie przeznaczona: 



a. 31677,601 złotych na dalszą działalność Spółki; 

b. 31677,601 złotych na wypłatę dywidendy. 

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym 

przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. 

4. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia terminu wypłaty 

dywidendy.  

 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały 13/06/2013 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia  oddano 4170000 [cztery miliony sto siedemdziesiąt tysięcy] ważnych głosów 

reprezentujących 4750000 [cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji w kapitale 

zakładowym, stanowiących 68% kapitału zakładowego, w 4170000 [cztery miliony sto 

siedemdziesiąt tysięcy]  głosów było za przyjęciem niniejszej uchwały, przy braku głosów 

przeciwko i przy braku głosów wstrzymujących się. 

 

§ 2 [Wejście uchwały w życie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 


