
 

Uchw ała  Nr  1 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
w sprawie  wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, 
co następuje:    

 
§ 1. 

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana 
Edwarda Brzózko.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 10.074.966 ważnych 
głosów z 10.074.966 akcji, co stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, 
10.074.966 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.  

  



Uchw ała  Nr  2 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

w sprawie  przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach 

uchwala, co następuje:    
§ 1. 

Przyjmuje się następujący porządek obrad:    
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.  
4. Przyjęcie porządku obrad.  
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.  
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ZWG S.A. w 2013 roku oraz 

Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.  
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 

2013.  
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Iwinach z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności ZWG S.A. 
w 2013 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz 
wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.  

9. Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.  
10. Powzięcie uchwał o:  

a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ZWG S.A. w 2013 roku,  
b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok,  
c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2013.  

11. Powzięcie uchwał o:  
a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2013,  
b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013.  
12. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZWG 

S.A. w 2013 roku.  
13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna z wyników 

oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZWG S.A. 
w 2013 roku.  

14. Powzięcie uchwał o:  
a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZWG 

S.A. w 2013 roku,  
b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZWG za 2013 

rok.  
15. Zamknięcie obrad.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
W głosowaniu jawnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 



Uchw ała  Nr  3 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ZWG Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Iwinach. w 2013 roku.  

 
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330 ze zmianami) oraz na 
podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach, 
przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, 
uchwala się, co następuje:    

§ 1. 
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Iwinach zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach w 2013 roku.    

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
W głosowaniu jawnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 
 
  



Uchw ała  Nr  4 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

w sprawie  zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.  
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości (j.t. Dz.U. 2013.330 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia 
§ 20 ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach, przy uwzględnieniu oceny 
sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: 
   

§ 1. 
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Iwinach zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok, na które 
składa się:    

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZWG S.A.   
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 
48 791 503,16 zł,  

c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 021 866,76 
złotych,  

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału 
własnego o kwotę 603 924,32 złotych,  

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu 
środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 
r. o kwotę 274 308,14 zł,  

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 
W głosowaniu jawnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 
   



Uchw ała  Nr  5 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

w sprawie  podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.  
 
 
Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 

postanowień § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach, przy 
uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu 
w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, uchwala się, co 
następuje:   

§ 1. 
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 
2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto ZWG Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Iwinach za rok obrotowy 2013 w wysokości 1 021 866,76 
złotych przeznacza się na:   

a. pokrycie straty z lat ubiegłych – kwotę 417.942,44 zł,  
b. kapitał zapasowy – kwotę 603.924,32 zł.  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
Po przeprowadzeniu głosowania i przekazaniu jego wyników Przewodniczący 
Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.074.966 ważnych 
głosów z 10.074.966 akcji, co stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 
10.074.966 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” 
 
   



Uchw ała  Nr  6 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
w sprawie  udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013.  
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:   

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi 
Sutkowskiemu – członkowi Zarządu ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach – z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 
stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

W głosowaniu tajnym oddano 2.743.100 ważnych głosów z 2.743.100 akcji, co 

stanowi 9,77% akcji w kapitale zakładowym, w tym 2.743.100 głosów „za”, przy 0 

głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 

 

  



Uchw ała  Nr  7 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
w sprawie  udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013.  
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Edwardowi Brzózko – 
członkowi Zarządu ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach – z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 
2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
W głosowaniu tajnym oddano 7.331.866 ważnych głosów z 7.331.866 akcji, co 
stanowi 26,11% akcji w kapitale zakładowym, w tym 7.331.866 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 

 

  



Uchw ała  Nr  8 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
w sprawie  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013.  
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Falenta – 
członkowi Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna – z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
W głosowaniu tajnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 

 

  



Uchw ała  Nr  9 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
 

w sprawie  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2013.  

 
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Pluteckiemu 
– członkowi Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna – z wykonania obowiązków 
w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do 
dnia 31 grudnia 2013 roku.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
W głosowaniu tajnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 
 

  



Uchw ała  Nr  10 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
 

w sprawie  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2013.  

 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Rybka – 
członkowi Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna – z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
W głosowaniu tajnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” 

 

  



Uchw ała  Nr  11 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
w sprawie  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013.  
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Kałdus – 
członkowi Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna – z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku.   

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
W głosowaniu tajnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 

 

  



Uchw ała  Nr 12 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
 

w sprawie  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2013.  

 
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Giżewskiej – 
członkowi Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna – z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
W głosowaniu tajnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 
 

  



Uchw ała  Nr  13 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s ie dzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
w sprawie  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2013.  
 
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi 
Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna – z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 czerwca 
2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 
W głosowaniu tajnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 
 
  



Uchw ała  Nr  14 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
 

w sprawie  udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2013.  

 
 
Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie postanowienia § 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Iwinach uchwala się, co następuje:    

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kukowskiemu – 
członkowi Rady Nadzorczej ZWG Spółka Akcyjna – z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2013 w okresie pełnienia funkcji od dnia 14 czerwca 2013 roku do dnia 
31 grudnia 2013 roku.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
W głosowaniu tajnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 
 
  



Uchw ała  Nr  15 /2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
w sprawie  zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

ZWG Spółka Akcyjna w 2013 roku.  
 
Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku 

z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia 
§ 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach, przy uwzględnieniu oceny 
sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje:  
  

§ 1. 
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG Spółka Akcyjna zatwierdza 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZWG Spółka Akcyjna 
w 2013.    

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
W głosowaniu jawnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 
 
  



Uchw ała  Nr  16/2014  
Zw ycza jnego Walnego Zgromadzenia  

ZWG Spółka  Akcyjna  z  s iedzibą  w  Iw inach  
z  dnia  18  czerw ca 2014r .  

 
w sprawie  zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2013 rok Grupy 

Kapitałowej ZWG S.A. .  
 
Na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku 

z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości (j.t. Dz.U.2013.330 ze zmianami) oraz na podstawie postanowienia 
§ 20 Statutu ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach, przy uwzględnieniu oceny 
sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: 
  

§ 1. 
Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie 
finansowe za 2013 rok Grupy Kapitałowej ZWG S.A., na które składa się:    

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZWG S.A.  
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 
84 421 945,89 zł,  

c) rachunek zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 10 346 847,62 
złotych,  

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału 
własnego o kwotę 9 928 905,18 złotych,  

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu 
środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 
r. o kwotę 2 598 995,33 złotych,  

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.  
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
W głosowaniu jawnym oddano 10.074.966 ważnych głosów z 10.074.966 akcji, co 
stanowi 35,88% akcji w kapitale zakładowym, w tym 10.074.966 głosów „za”, przy 0 
głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”. 
 


