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TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

FLUID S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2014 ROKU 

 

I.          Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan 

Marek Leśniak legitymujący się dowodem osobistym nr […]. Następnie w tajnym głosowaniu 

dokonano wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, którym został Pan Łukasz Stanisław 

Gładki, syn Jana i Elżbiety, PESEL: […], zamieszkały: […], który znany jest notariuszowi 

osobiście – a zarazem pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki, który objął przewodnictwo na 

niniejszym Zgromadzeniu.  

W głosowaniu tajnym za wyborem przewodniczącego oddano 21.681.916  ważnych głosów, 

w tym oddano 18.991.282 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2.690.634 głosów 

wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. 

 

II. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki, który przedstawia się następująco:-------------------------------------------- 

1. Otwarcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------- 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Wlanego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------- 

4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------ 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.------------------- 

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2013.--------------------------------------- 

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok 2013.----------------------------------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok 2013.---------------------------------------------------------------- 

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2013.-------------------- 

10. Podjęcie uchwały w zakresie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – 

Marzenie Gładkiej z wykonywania obowiązków w roku 2013 /za okres od 01.01.2013 

do 17.07.2013/.------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 

– Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2013 /za okres od 01.07.2013 

do 31.12.2013/.------------------------------------------------------------------------------------ 
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12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Markowi Leśniakowi z wykonania obowiązków w roku 2013 /za okres od 

01.01.2013 do 31.12.2013/.----------------------------------------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Robertowi Gubale z wykonywania obowiązków w roku 2013 /za okres od 

01.01.2013 do 30.06.2013/.----------------------------------------------------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Janowi Gładkiemu z wykonywania obowiązków w roku 2013 /za okres od 

01.01.2013 do 30.06.2013/.----------------------------------------------------------------------- 

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Łukaszowi Gładkiemu z wykonywania obowiązków w roku 2013                    

/za okres od 01.01.2013  do 30.06.2013/.------------------------------------------------------- 

16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Robertowi Fijołkowi z wykonywania obowiązków w roku 2013                          

/za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013/.-------------------------------------------------------- 

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 

2013 /za okres od 30.06.2013 do 31.12.2013/.------------------------------------------------- 

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2013                   

/za okres od 30.06.2013 do 31.12.2013/.-------------------------------------------------------- 

19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Jackowi Smoroniowi z wykonania obowiązków w roku 2013 /za okres od 

30.06.2013 do 31.12.2013/.----------------------------------------------------------------------- 

20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2013 /za okres od 

01.01.2013 do 31.12.2013/.----------------------------------------------------------------------- 

21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2013 /za okres 

od 30.06.2013 do 31.12.2013/.------------------------------------------------------------------- 

22. Wolne wnioski.------------------------------------------------------------------------------------ 

23. Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------------------------- 
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W głosowaniu jawnym oddano 21.711.916  ważnych głosów, w tym oddano 21.711.916  

głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------ 

 

III. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „FLUID S.A.” z 

siedzibą w Sędziszowie zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:------------------- 

do pkt 7 porządku obrad. 

 

Uchwała nr 1/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2013. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                           

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

w związku z § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.--- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu jawnym oddano 21.711.916  ważnych głosów, w tym oddano 21.711.916  

głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------ 

Do pkt 8 porządku obrad 

Uchwała nr 2/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                  

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 



 4 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 

zm.), niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazujące 

stratę Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 791 226,33 zł (słownie: siedemset 

dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych; gorszy 33/100) netto.------ 

 

§ 2 

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

W głosowaniu jawnym oddano 21.711.916  ważnych głosów, w tym oddano 21.711.916  

głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------ 

Do pkt 9 porządku obrad. 

 

Uchwała nr 3/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2013 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                 

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 

ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z 

późn. zm.), niniejszym postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2013r. w wysokości 

791 226,33 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia sześć 

złotych; gorszy 33/100) netto z zysków z przyszłych okresów.-------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu jawnym oddano 21.711.916  ważnych głosów, w tym oddano 21.711.916  

głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została 

podjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------ 

 

Do pkt 10 porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 4/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu 

Marzenie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2013  

/za okres 01.01.2013 do 17.07.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                  

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Marzenie Gładkiej z 

wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013r. do 17 lipca 2013r.---------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916  ważnych głosów, w tym oddano 19.021.282 

głosów „za”, 2.690.634 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała 

została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------- 

Do pkt 11 porządku obrad. 

Uchwała nr 5/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Janowi Gładkiemu z wykonywania obowiązków w 2013r. 

/w okresie od 01.07.2013 do 31.12.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                 

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Janowi Gładkiemu 

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 lipca.2013r. do 31 grudnia 2013r.------ 
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§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.011.282 

głosów „za”, 2.690.634 głosów „przeciw”, 10.000 głosów wstrzymujących się, 2.690.634 

głosów „sprzeciw”, a zatem uchwała została podjęta.------------------------------------------------- 

Do pkt 12 porządku obrad. 

 

Uchwała nr 6/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Markowi Leśniakowi z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                               

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi 

Leśniakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia.2013r. do 31 

grudnia 2013r. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.021.283 

głosów „za”, 2.690.632 głosów „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się, sprzeciwów nie 

zgłoszono, a zatem uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------ 

Do pkt 13 porządku obrad. 

Uchwała nr 7/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Robertowi Gubale z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013/ 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                            

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – 

Robertowi Gubale z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013r. do 

30 czerwca 2013r.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.021.282 

głosów „za”, 2.690.633 głosów „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się, sprzeciwów nie 

zgłoszono, a zatem uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------ 

Do pkt 14 porządku obrad 

 

Uchwała nr 8/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Janowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                            

wSędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janowi 

Gładkiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013r. do 

30.czerwca 2013r.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------------- 
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W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.021.282 

głosów „za”, 2.690.634 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, 2.690.634 głosów 

„sprzeciw” , a zatem uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------- 

Do pkt 15 porządku obrad. 

Uchwała nr 9/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Łukaszowi Gładkiemu z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                  

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – 

Łukaszowi Gładkiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013r. 

do 30 czerwca 2013r.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.021.282 

głosów „za”, 2.690.634 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, 2.690.632 głosów 

„sprzeciw” , a zatem uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------- 

Do pkt 16 porządku obrad. 

Uchwała nr 10/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Robertowi Fijołkowi z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                 

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 
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z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – 

Robertowi Fijołkowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013r. 

do 30 czerwca 2013r.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.021.282 

głosów „za”, 2.690.633 głosów „przeciw”, 1 głos wstrzymujący się, sprzeciwów nie 

zgłoszono, a zatem uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------- 

Do pkt 17 porządku obrad. 

Uchwała nr 11/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 30.06.2013 do 31.12.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                 

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – 

Michałowi Jerzemu Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 

czerwca 2013 do 31 grudnia 2013r.--------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.011.282 

głosów „za”, 2.690.634 głosów „przeciw”, 10.000 głosów wstrzymujących się, 2.690.634 

głosów sprzeciw, a zatem uchwała została podjęta.---------------------------------------------------- 

Do pkt 18 porządku obrad. 

Uchwała nr 12/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 
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z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 30.06.2013 do 31.12.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                  

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – 

Krzysztofowi Arabskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 

2013r. do 31 grudnia 2013r.---------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.021.282 

głosów „za”, 2.690.634 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie 

zgłoszono, a zatem uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------ 

Do pkt 19 porządku obrad. 

Uchwała nr 13/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Jackowi Smoroniowi z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 30.06.2013 do 31.12.2013/ 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                  

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi 

Smoroniowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 2013r. do 31 

grudnia 2013r.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- 

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.021.282 

głosów „za”, 2.690.634 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie 

zgłoszono, a zatem uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------ 

Do pkt 20 porządku obrad. 

 

Uchwała nr 14/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Elżbiecie Gładkiej z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013/ 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, 

zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 

września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), 

niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie 

Gładkiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 

2013 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 21.711.916 

głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, a 

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.------------------------------------------------------------ 

Do pkt 21 porządku obrad. 

Uchwała nr 15/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

Łukaszowi Różyckiemu z wykonania obowiązków w roku 2013 

/w okresie od 30.06.2013 do 31.12.2013/ 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą                                  

w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 ustawy 

z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 

zm.), niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – 

Łukaszowi Różyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 30 czerwca 

2013r. do 31 grudnia 2013r.------------------------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym oddano 21.711.916 ważnych głosów, w tym oddano 19.021.282 

głosów „za”, 2.690.634  głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie 

zgłoszono, a zatem uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------ 

 

 


