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Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki LOYD S.A.: 

 

Uchwała nr 01/06/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą 

Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Kosek.” ---------------------------------------------------------- 

W głosowaniu oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt 

tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt 

tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt 

sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie 

głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. ---------- 

Wobec faktu, że na Zgromadzeniu reprezentowany był tylko jeden akcjonariusz, 

odstąpiono od podjęcia uchwał w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji 

Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej objętych punktami 2 i 3 

porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 2/06/2014  

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: LOYD S.A. z siedzibą w 

Warszawie przyjmuje niniejszy porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------- 

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-- 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------- 

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------- 

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------- 

6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------- 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej za rok 2013. ---------------------------------------------------------------------------- 

10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. --------------------------------------------------- 

11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 

2013.   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:------------------------------------------------------------------ 

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2013; ------------------------------------------------------------------------------ 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; --- 

c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 

rok 2013; -------------------------------------------------------------------------------------- 

d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2013; ---------------------------------------------------- 

e. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;----------------------------------------- 

f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich 

obowiązków za rok 2013;----------------------------------------------------------------- 

g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

przez nich obowiązków za rok 2013;--------------------------------------------------- 

h. zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------- 

i.  ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.  ------------------ 

13. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 3/06/2014  

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 

obrotowy 2013 
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„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: LOYD S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po 

uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki 

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

 W głosowaniu nad uchwałą nr 3/06/2014 oddano łącznie 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% 

(pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 4/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: LOYD S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po 

uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013, na 

które składają się:    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 a.  Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje kwotę 8 050 757,45 zł,  ------------------------------------------------------------ 

 b. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w 

kwocie  3 835 052,95 zł, -------------------------------------------------------------------------------------- 

 c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 r. do 

dnia 31.12.2013 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 835 052,95 

zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 d. Rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2013r., który wykazuje 

zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 5.453,55 zł, ---------------------------------- 

 e. Informację dodatkową.”   ----------------------------------------------------------------- 

 W głosowaniu nad uchwałą nr 4/06/2014 oddano łącznie 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% 

(pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 5/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  za 

rok obrotowy 2013  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: LOYD S.A., z siedzibą w 

Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez 

Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej LOYD 

S.A.  za rok obrotowy 2013.”------------------------------------------------------------------------------- 

 W głosowaniu nad uchwałą nr 5/06/2014 oddano łącznie 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% 

(pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 6/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2013  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: LOYD S.A. z siedzibą w 

Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić, zbadane przez 

biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013, na które składają się:----------------------------- 

 a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji grupy kapitałowej wykazujące w 

bilansie po stronie aktywów i pasywów sumę:  17 078 715,02 zł, -------------------------------- 

 b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy 

kapitałowej wykazujące zysk netto w kwocie 4 983 558,97 zł, ----------------------------------- 

 c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 

wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 222 216,69 zł,--------------- 

 d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie 

stanu kapitału własnego w kwocie 5 052 651,08 zł,   ------------------------------------------------- 

e. Informację dodatkową.” ------------------------------------------------------------------ 

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/06/2014 oddano łącznie 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć 
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milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% 

(pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 7/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013 r. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) 

Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wyłączyć w całości od podziału 

zysk wypracowany przez Spółkę w 2013 r. i w całości przeznaczyć zysk wypracowany 

przez Spółkę w 2013 r. na pokrycie strat z ubiegłych lat obrachunkowych”. ----------------- 

 W głosowaniu nad uchwałą nr 7/06/2014 oddano łącznie 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% 

(pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 8/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  

Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2013 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: LOYD S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, po 

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013 

postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.”-------------------------- 

 W głosowaniu nad uchwałą nr 8/06/2014 oddano łącznie 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% 

(pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 9/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  

Panu Andrzejowi Borczowi za działania w roku 2013 

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, po 

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2013 

postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Borczowi absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” ---------------------------------------------- 

W głosowaniu nad uchwałą nr 9/06/2014 oddano łącznie 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć 

milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% 

(pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 10/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi 

Belniakowi za działania w roku 2013. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, postanawia 

udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Belniakowi z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” ---------------------------------------------- 

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 11/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Franciszkowi 

Ziębie za działania w roku 2013. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, postanawia 

udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Franciszkowi Ziębie z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” ----------------------------------------------- 

 W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 12/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  udzielenia absolutorium  

członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kuźbie za działania w roku 2013. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, postanawia 

udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kuźbie z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” ----------------------------------------------- 

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 13/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  
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w sprawie  udzielenia absolutorium  członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi 

Kaczmarczykowi za działania w roku 2013. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, postanawia 

udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” ------------------------------------------------ 

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 14/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  udzielenia absolutorium  

członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Drzyżdżykowi za działania w roku 2013. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, postanawia 

udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Drzyżdżykowi  z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” ----------------------------------------------- 

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 15/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi 

Fras za działania w roku 2013. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, postanawia 
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udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Fras z wykonania 

przez niego obowiązków w roku 2013.” --------------------------------------------------------------- 

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 16/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi 

Kozakowi za działania w roku 2013. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3 ksh, postanawia 

udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Kozakowi z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.” ------------------------------------------------ 

W głosowaniu jawnym nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów 

pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów 

pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% 

(pięćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 17/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej następujące 

osoby:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Adama Kaczmarczyka (PESEL 46100903915), ------------------------------------------------ 

2) Michała Drzyżdzyka (PESEL 77062705178), -------------------------------------------------- 

3) Krzysztof Kurcon (PESEL 73022704717). ------------------------------------------------------ 
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W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 18/06/2014 

z dnia 30 czerwca 2014 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie  w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w 

Warszawie podjęło uchwałę następującej treści: ----------------------------------------------------- 

1. Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 400,00 zł 

(słownie: czterysta złotych) brutto za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji.  --------------- 

2. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście 

złotych) brutto za każdy rok obrotowy pełnienia funkcji.” --------------------------------------- 

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) głosów z 6 590 313 (sześć milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście) akcji stanowiących 51,66% (pięćdziesiąt 

jeden i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy 

były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów 

wstrzymujących się nie było.-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


