
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości  

Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

w dniu 26 czerwca 2014 r. 
 

 

Uchwała Nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania przy 

wyborze komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, oddano 1.016.589 (jeden milion 

szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 (jednego miliona szesnastu 

tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % (pięćdziesiąt sześć i 

dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 1.016.589 

(jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów 

przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------  

 

Uchwała Nr 2  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach  postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać 

następujące osoby: Panią Monikę Milko oraz Pana Grzegorza Drozdowskiego.------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano  

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 3  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia 

wybrać Pana Grzegorza Drozdowskiego. -----------------------------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany 

w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.---------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 5  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania  

Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, sprawozdania finansowego 

Spółki za rok 2013 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, 

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.-----  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 6  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

za rok obrotowy 2013 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. --------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 7  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  

za rok obrotowy 2013 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące: -------------------------------------------  

a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. --------------------------------------------------------  

b. rachunek zysków i strat za rok 2013, ---------------------------------------------------------------  

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 

31.12.2013 r.,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2013, ----------------------------------------------  

e. informację dodatkową.---------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 8  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej,  

w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania  

Przedsiębiorczości S.A. za rok 2013 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie 

Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok obrotowy 2013. ------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 9  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo  

Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2013 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić 

roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą 

jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:------  

a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. ----------------------------------  

b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2013, -----------------------------------------  

c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 

r. do dnia 31.12.2013 r.,---------------------------------------------------------------------------------------------------  

d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2013, -------------------------  

e. informację dodatkową.---------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 10  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu 

spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt.2.2  Statutu Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za 2013 

rok przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. ---------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 11  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  

z wykonania obowiązków w 2013 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - 

Panu Wojciechowi Markowi Kuśpikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 

roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 

97.383 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy z 97.383 (dziewięćdziesięciu 

siedmiu tysięcy trzystu osiemdziesięciu trzech) akcji, które stanowią 5,39 % (pięć i trzydzieści dziewięć 

setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” oddano 97.383 (dziewięćdziesiąt siedem 

tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie 

zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w 2013 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki – Panu Jakubowi Kajetanowi Taborowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

2013 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 
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(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w 2013 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki – Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. -  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 14  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w 2013 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki – Panu Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 

roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 15  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w 2013 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki – Panu Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 

roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 
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oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 16  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w 2013 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki – Panu Tomaszowi Jakubiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 

roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 17  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w 2013 roku 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki – Panu Bartoszowi Bezubik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku.  

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.------------------------  

 

Uchwała Nr 18  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 

2011 r. dotyczącej założeń programu motywacyjnego 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania 

Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zmienić uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia podstawowych założeń 

programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników oraz upoważnienia Zarządu do 

ustalenia szczegółowych warunków w/w programu motywacyjnego, w ten sposób, że ust. 1 lit. g) tej 

uchwały otrzymuje brzmienie: „g) W przypadku, gdyby nie doszło do zbycia akcji Spółki 

przeznaczonych do realizacji Programu Motywacyjnego na rzecz Uprawnionych lub gdyby doszło do 

ich odkupienia przez Spółkę w związku z ustaniem zatrudnienia lub współpracy, akcje te zostaną 

umorzone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa lub zbyte przez Spółkę w celu pozyskania 

środków finansowych.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, oddano 

1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów z 1.016.589 

(jednego miliona szesnastu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 56,29 % 

(pięćdziesiąt sześć i dwadzieścia dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy czym „za” 

oddano 1.016.589 (jeden milion szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku 

głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. ---------------------- 

 


