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UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.  
z dnia _______________ roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  działając na 
podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia Pana _______________.  
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w 
kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

 

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym 
przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 
uchwał,  

4. Przyjęcie porządku obrad,  

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres 
od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania finansowego 
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:  
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres 

od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 

stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 

c) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A., 

d) udzielenie absolutorium Członkom organów tj. zarządu i rady nadzorczej Spółki z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2013 

e) powzięcie uchwał o powołaniu członków  Rady Nadzorczej 

7. Zamknięcie Zgromadzenia.  
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§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 
 
 
UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 
1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu i 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku 
do dnia 31 grudnia 2013 roku postanawia zatwierdzid sprawozdanie Zarządu z działalności Viatron 
S.A. w 2013 roku. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale 
zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

 

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 
roku do dnia 31 grudnia 2013 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu 
sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu 
spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzid to sprawozdanie, które obejmuje:  
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  
2) bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie  
23 921 599,06 zł (słownie dwadzieścia trzy miliony dziewiędset dwadzieścia jeden tysięcy piędset 
dziewięddziesiąt dziewięd  i 6/100) złotych;  
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3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 2 838 257,62 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem 
tysięcy dwieście pięddziesiąt siedem i 62/100) złotych; 
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący 
zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 292.638,84 zł (słownie: dwieście dziewięddziesiąt dwa 
tysiące sześdset trzydzieści osiem i 84/100 złotych) 
5) informację dodatkową.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

 
 
UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2013 rok  
 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki  
postanawia, co następuje 
 
§ 1  
W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2013 przez Spółkę zysku netto w wysokości   
2 838 257,62 złotych (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięddziesiąt 
siedem złotych i sześddziesiąt dwa grosze), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Gdyni, postanawia przeznacza zysk netto 

 na zwiększenie kapitałów własnych w wysokości  2 559 211,37 zł 

 wypłatę dywidendy  w wysokości kwota 279 046,25 zł 
§ 2  
Wysokośd dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,25 zł (dwadzieścia pięd groszy)  
 
§ 3 
Ustala się dzieo dywidendy na 29 sierpnia 2014 r. a termin wypłaty dywidendy na 12 września 2014 r. 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki 
za 2013 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w 
kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 6  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w 2013 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielid Igorowi Paweli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 
roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi 
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z których 
oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

 

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Pawłowi Kuraszkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielid Pawłowi Kuraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2013 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Pawłowi Kuraszkiewicz, 
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Markowi Perczyoskiemu, Przewodniczemu Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielid Markowi Perczyoskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2013 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Markowi Perczyoskiemu, 
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Piotrowi Paweli, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez 
niego obowiązków w 2013 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielid Piotrowi Paweli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 
w 2012 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Piotrowi Paweli, Członkowi Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z których 
oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Andrzejowi Tabaka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków w 2013 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielid Andrzejowi Tabaka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2013 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Andrzejowi Tabaka, Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Romanowi Trębacz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków w 2013 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielid Romanowi Trębacz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2013 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Romanowi Trębacz, Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
 
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 385 § 2 Ksh Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit f) Statutu spółki , 
postanawia powoład na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią………………………….. 
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 385 § 2 Ksh Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit f) Statutu spółki , 
postanawia powoład na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią………………………….. 
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 385 § 2 Ksh Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit f) Statutu spółki , 
postanawia powoład na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią………………………….. 
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§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 385 § 2 Ksh Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit f) Statutu spółki , 
postanawia powoład na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią………………………….. 
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 385 § 2 Ksh Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit f) Statutu spółki , 
postanawia powoład na członka Rady Nadzorczej Pana/Panią………………………….. 
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 


