
Uchwa ła nr 1/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. wybiera Andrzeja 
Bartoszewicz na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.”---------------------- 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
 

 
Uchwa ła nr 2/2014 

z dnia 27 czerwca 2014 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 
 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.-------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. przyjmuje następujący 
porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:---------------------------------------- 
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,----------------------------------------------- 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-------------------------------- 
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał,------------------------------------------------------- 
4) Przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------- 
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 

obrotowym 2013,----------------------------------------------------------- 
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013, --------- 
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz 

wyników dokonanej przez nią oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 
2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu Spółki 
w sprawie przeznaczenia zysku za 2013 rok,------------------------------------ 



8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,-------- 
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,-------------------------------- 
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,----------------------- 
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013,--------------------- 
12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,--------------- 
13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia”.------------------------------------------- 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  

 

Uchwa ła nr 3/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 
2013. ---------------------------------------------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić 
sprawozdanie Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2013”. --------------- 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
 

 
 
 



Uchwa ła nr 4/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.--------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić 
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:--------------------- 
1) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 85.240.951,25PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście czterdzieści 
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i 25/100),---------------------------- 

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, wykazujący zysk netto w wysokości 
2.281.399,34PLN (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta 
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 34/100),-------------------------------------- 

3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, zwiększenie stanu środków 
pieniężnych netto o kwotę 1.038.494,60PLN (słownie: jeden milion trzydzieści osiem  
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 60/100),----------------------------  

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zwiększenie 
kapitału własnego o kwotę 18.831.682,74PLN (słownie: osiemnaście milionów osiemset 
trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i 74/100),------------------ 

5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz 
dodatkowe informacje i objaśnienia, -------------------------------------------- 

6) opinię i raport biegłego rewidenta”.---------------------------------------------- 
  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwa ła nr 5/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników 
dokonanej przez nią oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, 
sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie 
przeznaczenia zysku za 2013 rok.------------------------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia zatwierdzić 
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wyniki 
dokonanej przez nią oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku, 
sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie 
przeznaczenia zysku za 2013 rok”.------------------------------------------------ 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
 

 
Uchwa ła nr 6/2014 

z dnia 27 czerwca 2014 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 
 

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013.------------------------ 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia, że zysk netto za rok 
2013 w kwocie 2.281.399,34PLN (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt jeden 
tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 34/100), zostanie w całości przeznaczony 
na kapitał zapasowy.”------------------------------------------------------------ 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 



„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  

 

 
 

Uchwa ła nr 7/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2013.---------------------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Panu Andrzejowi Bartoszewicz z pełnienia przez niego obowiązków 
Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 
roku”.  ------------------------------------------------------------------------ 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 5.936.400 ważnych głosów z 5.936.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
8,44% kapitału zakładowego,----------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 5.936.400,--------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
Z uwagi na treść art. 413 § 1. Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału 
Andrzej Bartoszewicz działający w imieniu własnym ani jako pełnomocnik Wies ława 
Kleba i Haliny Kleba.---------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwa ła nr 8/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2013.---------------------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Panu S ławomirowi Maciejowi Polańskiemu z pełnienia przez niego 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 
dnia 31 grudnia 2013 roku”. ----------------------------------------------------- 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.371.400 ważnych głosów z 30.371.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,16% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.371.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
Z uwagi na treść art. 413 § 1. Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału 
S ławomir Maciej Polański.----------------------------------------------------- 
 

Uchwa ła nr 9/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------------------------------ 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Pani Halinie Kleba z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”. - 

 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 28.936.400 ważnych głosów z 28.936.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
41,12% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 28.936.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 



„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
Z uwagi na treść art. 413 § 1. Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału 
pełnomocnik Haliny Kleba.------------------------------------------------------ 
 

 
Uchwa ła nr 10/2014 

z dnia 27 czerwca 2014 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------------------------------ 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Panu Piotrowi Jędrzejowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 
2013 roku”. -------------------------------------------------------------------  
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
 
 

Uchwa ła nr 11/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2013.---------------------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 



„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Pani Paulinie Kleba z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.-- 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 29.586.400 ważnych głosów z 29.586.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
42,04% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 29.586.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  
Z uwagi na treść art. 413 § 1. Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brała udziału 
Paulina Kleba.----------------------------------------------------------------
- 

 

Uchwa ła nr 12/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2013.---------------------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Panu Kajetanowi Wojnicz z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.   
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  

 

 
 
 
 
 



Uchwa ła nr 13/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------------------------------ 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Panu Dawidowi Sukacz z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku”.   
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  

 

 
Uchwa ła nr 14/2014 

z dnia 27 czerwca 2014 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 
 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------------------------------ 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Panu Mariuszowi Potacza ła z pełnienia przez niego obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji”. ----------------------------------  
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważnych głosów z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 30.386.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 



Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-------------------  

 
 

Uchwa ła nr 15/2014 
z dnia 27 czerwca 2014 roku  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez 
niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---------------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

„Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. postanawia udzielić 
absolutorium Panu Wies ławowi Kleba z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 16 października 2013 
roku”.------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 7.986.400 ważnych głosów z 7.986.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
11,35% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 7.986.400,--------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 0------------------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------- 
Z uwagi na treść art. 413 § 1. Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu nie brał udziału 
pełnomocnik Wies ława Kleba.--------------------------------------------------- 
  
     Uchwa ła nr 16/2014 

z dnia 27 czerwca 2014 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie 
 

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------- 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej treści uchwałę:------------------ 
 

W związku z dokonaną na mocy Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. z siedzibą w Bojanie z dnia 13 grudnia 2013 roku zmianą § 
18 Statutu Spółki i zarejestrowaną w KRS w dniu 27 lutego 2014 r. wprowadzającą wspólną 
kadencję członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje następującej 
treści uchwałę:----------------------------------------------------------------- 

„§ 1. 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats S.A. postanawia odwołać ze składu Rady 
Nadzorczej Spółki:------------------------------------------------------------- 

1) Pana Sławomira Polańskiego;----------------------------------------------- 
2) Pana Piotra Jędrzejowicza;-------------------------------------------------- 
3) Panią Halinę Kleba;-------------------------------------------------------- 
4) Panią Paulinę Kleba;------------------------------------------------------- 
5) Pana Mariusza Potaczałę;--------------------------------------------------- 
6) Pana Dawida Sukacza;----------------------------------------------------- 
7) Pana Kajetana Wojnicza.---------------------------------------------------

- 

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Admiral Boats S.A. postanawia powołać do składu Rady 
Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję:--------------------------------------- 

1) Pana Sławomira Polańskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;---------------
- 

2) Pana Piotra Jędrzejowicza;-------------------------------------------------- 
3) Panią Halinę Kleba;-------------------------------------------------------- 
4) Panią Paulinę Kleba;------------------------------------------------------- 
5) Pana Mariusza Potaczałę;--------------------------------------------------- 
6) Pana Kajetana Wojnicza;--------------------------------------------------- 
7) Pana Jana Czekaj.--------------------------------------------------------- 

§ 3. 

Wedle wiedzy Spółki na chwilę podjęcia niniejszej uchwały:----------------------------- 

1) Pan Sławomir Polański, Pan Piotr Jędrzejowicz i Pan Kajetan Wojnicz spełniają 
kryterium niezależności określone w pkt. 6 cz. III Dobrych Praktyk Spółek 
Notowanych na GPW;------------------------------------------------------ 

2) Pan Kajetan Wojnicz spełnia ponsadto warunki określone w art. 86 ust. 4 ustawy z 
dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, tj. 
niezależność i posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości.---------------- 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------- 
 

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą 
oddano 30.386.400 ważne głosy z 30.386.400 pokrytych w pełni akcji, stanowiących 
43,18% kapitału zakładowego,---------------------------------------------------- 
„Za” powyższą uchwałą oddano głosów: 25.286.400,-------------------------------- 
„ Przeciw” oddano głosów: 0,------------------------------------------------------ 
„Wstrzymało się” od głosowania: 5.100.000---------------------------------------- 
Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------- 
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------- 


