
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 LIPCA 2014 roku 
 

1) do pkt 2 porządku obrad: 

 

[Projekt] 
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Wybiera się Pana/Panią _________________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 

2) do pkt 4 porządku obrad: 

 

[Projekt] 
Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w 

ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402
2 

Kodeksu spółek 

handlowych, umieszczonym w dniu 09 czerwca 2014 roku na stronie internetowej Spółki 

(www.gpfcausa.lpl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 

…./2014 oraz raportu bieżącego EBI Nr …./2014 w brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2013. 

6. Powzięcie uchwał w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2013. 

7. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 



8. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez 

nich obowiązków za rok obrotowy 2013. 

9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków za rok obrotowy 2013. 

10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013. 

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 

3) do pkt 5 porządku obrad: 

 

[Projekt] 
Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  

2013. 

 

 

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

Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

  Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  

 

4) do pkt 6 porządku obrad: 

 

 [Projekt] 
Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.  

 

§ 1 

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

Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2013 i zapoznaniu 

się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 

 

 

 

 



5) do pkt 7 porządku obrad: 

 

[Projekt] 
Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2013. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Grupa Prawno-Finansowa 

CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki 

w roku obrotowym  2013 postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 
6) do pkt 8 porządku obrad: 

 
[Projekt] 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku  

obrotowym 2013.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Piotrowi Szalbierzowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 

roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 27.06.2013 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 
[Projekt] 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku  

obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Udziela się Panu Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków Wice Prezesa Zarządu Spółki w 

roku obrotowym 2013 w okresie od 01.01.2013 r. do 27.06.2013 r. i obowiązków Prezesa Zarządu w 

okresie od 27.06.2013 r. do 31.12.2013 r.  



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 
[Projekt] 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku  

obrotowym 2013. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Panu Jackowi Łopatniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w  

roku obrotowym 2013, w okresie od 15.10.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. 

 

7) do pkt 9 porządku obrad: 

 
[Projekt] 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w  

roku obrotowym 2013.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Pani Elżbiecie Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 

roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  

 

[Projekt] 
Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w  

roku obrotowym 2013.  

 

 



Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Pani Dorocie Mikołajczyk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  

 

[Projekt] 
Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w  

roku obrotowym 2013.  

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Pani Katarzynie Krówczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  

 

[Projekt] 
Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w  

roku obrotowym 2013.  

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Pani Dorocie Zielińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki 

w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  

 

[Projekt] 
Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w  

roku obrotowym 2013.  

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne  

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Udziela się Pani Magdalenie  Nowosadzkiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  

 

8) do pkt 10 porządku obrad: 

 

[Projekt] 
Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„Grupa Prawno-Finansowa CAUSA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 7 lipca 2014 roku 

 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Postanawia się pokryć stratę netto w wysokości ......... tys. zł (słownie: sześćset ........................) z zysku 

osiągniętego w latach następnych.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  

 

 


