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OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO 
ZGROMADZENIA ARAMUS S.A. 
 
I. Data, godzina i miejsce zwyczajnego Walnego Zgro madzenia oraz szczegółowy 
porządek obrad 
 
Zarząd ARAMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru 
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia 
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000271496 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art.4021 i art.4022 Kodeksu 
spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2015 r . Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Balickiej 3 5, o godz. 
11.00, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej bądź 

podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:  

1) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, 
2) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 
3) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 

2014, 
4) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 

obrotowy 2014, 
5) Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014, 
6) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności 
grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz 
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014. 

7) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz ze swojej 
działalności. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym 2014. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014. 
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12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych 
z Prezesem Zarządu Spółki. 

15. Zamknięcie obrad. 
 
Zarząd Spółki na podstawie art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych przedstawia następujące 
informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 
 
II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porz ądku 
obrad Walnego Zgromadzenia 
 
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj ący co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego  mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki na 
piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: 
wz@aramus.eu  i przekazane nie pó źniej ni ż na 21 dni  przed terminem Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały 
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
2. Akcjonariusz/akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na 
dzień złożenia żądania. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć 
do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące 
akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do 
zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w 
szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego 
uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres 
email: wz@aramus.eu  w formie pliku PDF. 
 
III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uc hwał dotycz ących spraw 
wprowadzonych do porz ądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spra w, 
które maj ą zostać wprowadzone do porz ądku obrad przed terminem Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia 
 
1. Akcjonariusz/akcjonariusze, reprezentuj ący co najmniej 1/20 kapitału 
zakładowego  mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce 
na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
(adres poczty elektronicznej: wz@aramus.eu ) projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 
mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w 
języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. 
2. Akcjonariusz/akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na 
dzień złożenia żądania. Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyć 
do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące 
akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego żądanie i potwierdzające uprawnienie do 
zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w 
szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i potwierdzające jego 
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uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres 
email: wz@aramus.eu  w formie pliku PDF. W przypadku akcjonariuszy będących osobami 
prawnymi i spółkami osobowymi należy również potwierdzić uprawnienie do działania w 
imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.  
 
IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uch wał dotycz ących spraw 
wprowadzonych do porz ądku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 
Każdy Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące 
spraw wprowadzonych do porządku obrad. Propozycje projektów uchwał, wraz z krótkim 
uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z 
podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza. 
 
V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 
 
1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz 
niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego 
imieniu lub przez pełnomocnika. 
2. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może 
udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa oraz może 
reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego 
akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku 
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw 
z akcji zapisanych na każdym z rachunków. 
3. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na 
piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie 
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
4. Wzór formularza, pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, 
został zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.aramus.eu,  w dziale „Relacje 
inwestorskie”, w zakładce „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”. 
5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zobowiązany jest 
zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci 
informacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: wz@aramus.eu  dokładając 
wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. 
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie 
pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, 
telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób.). Informacja o udzieleniu 
pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których 
wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na 
którym prawa te będą wykonywane. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki 
powinno być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez 
akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie zeskanowanego do 
formatu PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. 
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6. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i 
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 
elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub 
elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia 
pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na 
pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji 
udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia 
pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno 
wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru 
(składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
notariusza). Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza, nie 
będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla 
danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez notariusza). 
8. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy 
na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek 
Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub 
pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, spełnione muszą być łącznie następujące 
warunki: 

1) pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym 
Zgromadzeniu, 

2) pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na 
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, 

3) udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, 
4) pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. 

9. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w 
Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a ich pełnomocnicy po okazaniu 
dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej (wydruk). Przedstawiciele osób prawnych dodatkowo po okazaniu aktualnych 
odpisów z właściwych rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych 
podmiotów. 
 
VI. Możliwo ść i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy  wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej 
 
Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej. 
 
VII. Sposób wypowiadania si ę w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu 
środków komunikacji elektronicznej 
 
Nie istnieje możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drog ą korespondencyjn ą lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
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Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
 
IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgrom adzeniu 
 
1. Zarząd Spółki informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 22 czerwca 2015 r ., zgodnie z art. 4061§ 1 
Kodeksu Spółek Handlowych, przypada na dzień 6 czerwca 2015 r. (tzw. record date). 
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest jednolity dla 
uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 
2. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 4061§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych 
prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące 
akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, tj. w dniu 6 czerwca 2015 r. 
3. Zgodnie z art. 4062 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnieni z akcji imiennych i 
świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, 
maja prawo udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi 
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 6 
czerwca 2015 r. 
4. Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w celu zapewnienia udziału w 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych 
akcji na okaziciela może żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów 
wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 26 maja 2015 r. i nie później niż w pierwszym 
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. 
w dniu 8 czerwca 2015 r . 
5. Wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi 
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi. Na podstawie wykazu, sporządzonego przez podmiot 
prowadzący Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie 
instrumentami finansowymi, Zarząd Spółki ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 
6. Za wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 
podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych mogą pobierać opłaty zgodnie z 
regulacjami obowiązującymi w danym podmiocie prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych. Koszt wystawienia zaświadczenia ponosi akcjonariusz zgłaszający żądanie. 
7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu, będzie wyłożona w sekretariacie Spółki, przez trzy dni powszednie przed 
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17 – 19 czerwca 2015 roku r. 
w godzinach 9.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy 
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 
 
X. Dost ęp do dokumentacji dotycz ącej Walnego Zgromadzenia 
 
1. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentacją, 
która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i projektami uchwał, 
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zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.aramus.eu , od 
dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 
porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na 
stronie internetowej Spółki pod adresem: www.aramus.eu , niezwłocznie po ich 
sporządzeniu.  
 
XI. Pozostałe informacje 
 
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie 
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 
zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub 
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego 
Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail 
wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza. 
 
W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia 
Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu 
spółek handlowych. 
 
 
Projekty uchwał 
 

UCHWAŁA nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku  

w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wybiera 
Pana/Panią ……………………..na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku  

w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacy jnej  
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  § 1 
Działając na podstawie § 14 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne 
Zgromadzenie postanawia zrezygnować z powoływania Komisji Skrutacyjnej.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  
 
 

UCHWAŁA nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku  

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej  
 

§ 1 
Działając na podstawie § 14 ust. 3 Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na członka 
Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana _______________. 
 

§ 2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.  

 
 
 

UCHWAŁA nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje 
porządek obrad w następującym brzmieniu: 
 

16. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
17. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
18. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej bądź 

podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Komisji Skrutacyjnej. 
19. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 
20. Przyjęcie porządku obrad. 
21. Przedstawienie i rozpatrzenie:  

8) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, 
9) Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, 
10) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 

2014, 
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11) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 
obrotowy 2014, 

12) Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014, 
13) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2014, jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności 
grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz 
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014. 

14) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki oraz ze swojej 
działalności. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku obrotowym 2014. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2014. 
27. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 
28. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 
29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umów pożyczek zawartych 

z Prezesem Zarządu Spółki. 
30. Zamknięcie obrad. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015roku 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za  rok 
obrotowy 2014  

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
obrotowy 2014,  na które składa się: 
1)  wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
zamyka się sumą 23.938.336,00 złotych, 
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący 
stratę netto w wysokości 2.313.289,67 złotych, 
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2014 od 01.01.2014 do 
31.12.2014 wykazujący spadek kapitału własnego o kwotę 2.296.606,38  złotych,  
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 od 01.01.2014 do 31.12.2014 
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 52.937,10 złotych,  
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu  
z działalno ści Spółki w roku obrotowym 2014  

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 
co następuje: 

 
§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego grupy 
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014  
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Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy 
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014,  na które składa się: 
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.347.656,78 złotych  
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 od 1 stycznia 2014 roku do 
31 grudnia 2014 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 2.827.328,35 złotych, 
4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 od 1 
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 
kwotę 1.462.382,26 złotych, 
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014 od 1 stycznia 
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 
kwotę 38.232,11 złotych, 
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu  
z działalno ści grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia  22 czerwca 2015 roku 

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrot owy 2014   
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej 
z oceny tego wniosku postanawia, że strata netto Spółki poniesiona za  rok obrotowy 2014 w 
wysokości 2.313.289,67 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy dwieście 
osiemdziesiąt dziewięć złotych i 67/100), pokryta zostanie z kapitału zapasowego:  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
 

UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarz ądu absolutorium z wykonania obowi ązków w 
roku obrotowym 2014 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela 
panu Piotrowi Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie 
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarz ądu absolutorium z wykonania obowi ązków w 
roku obrotowym 2014 
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Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
postanawia, co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela 
pani Magdalenie Sumarze absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 
okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA nr __ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 
obowi ązków w roku obrotowym 2014 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela 
panu Łukaszowi Pięcie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki 
w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej abso lutorium z wykonania 
obowi ązków w roku obrotowym 2014 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela 
panu Pawłowi Srodze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 
okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej abso lutorium z wykonania 
obowi ązków w roku obrotowym 2014 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela 
panu Marcinowi Zadęckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej 
Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 

UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej abso lutorium z wykonania 
obowi ązków w roku obrotowym 2014  

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela 
panu Tomaszowi Błeszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie 
Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku  

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej abso lutorium z wykonania 
obowi ązków 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 
postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie udziela 
panu Łukaszowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej 
Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

UCHWAŁA nr ___ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  

 ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzib ą w Krakowie   
z dnia 22 czerwca 2015 roku  

w sprawie wyra żenia zgody na zmian ę umów po życzek zawartych z Prezesem Zarz ądu 
Spółki  

 
Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki ARAMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 
[Zmiana umów pożyczek zawartych z Prezesem Zarządu Spółki] 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na zmianę umów 
pożyczek objętych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 
listopada 2013 roku oraz uchwałami 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy 25 czerwca 2014 roku poprzez uzupełnienie umów pożyczek, zapisami  
zgodnie z którymi wypłata należnego pożyczkodawcy oprocentowania ww. pożyczek 
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następować będzie za okresy kwartalne do ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 
I (pierwszego) kwartału 2015 r.    

§ 2. 
[Postanowienia końcowe] 

1.          Zmiany do zawartych umów pożyczek zostaną zawarte w imieniu Spółki przez Radę 
Nadzorczą, w imieniu której działał będzie upoważniony członek Rady Nadzorczej.  
2.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia odczytał uzasadnienie 
uchwały nr __________  

 
 
Uzasadnienie 
Proponowana zmiana na celu doprecyzowanie terminów spłaty odsetek od pożyczek. 
 

 
 

 


