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UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A.  
z dnia _______________ roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  działając na 
podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia Pana _______________.  
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w 
kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni niniejszym 
przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:  

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania 
uchwał,  

4. Przyjęcie porządku obrad,  

5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres 
od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania finansowego 
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:  
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. za okres 

od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku,  

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Viatron S.A. za okres od dnia 1 

stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, 

c) powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A., 

d) udzielenie absolutorium Członkom organów tj. zarządu i rady nadzorczej Spółki z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2014 

e) podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia od akcjonariuszy zwrotu wypłaconej  

dywidendy za rok 2013 r, otrzymanej w dobrej wierze (art. 350 Kodeksu Spółek Handlowych); 

f) podjęcie uchwały w sprawie zarachowania wypłaconej dywidendy za rok 2013 podlegającej 
zwrotowi na poczet przyszłej wypłaty dywidendy za rok 2015; 

g) ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki  Viatron SA; 

7. Zamknięcie Zgromadzenia.  
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§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 
 
UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 
1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu i 
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku 
do dnia 31 grudnia 2014 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Viatron 
S.A. w 2014 roku. 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, 
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale 
zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 
roku do dnia 31 grudnia 2014 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, po rozpatrzeniu 
sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 
grudnia 2014 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit. a) Statutu 
spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:  
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 
22 662 544,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset 
czterdzieści cztery złote);  
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3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 334 190,17 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące sto 
dziewięćdziesiąt i 17/100 złotych); 
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący 
zwiększenie środków pieniężnych w kwocie 923 612,33 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa 
tysiące sześćset trzydzieści osiem i 84/100 złotych) 
5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
wykazującego zwiększenie kapitału własnego o 411.341,17 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy 
trzysta czterdzieści jeden i 17/100 zlotych); 
6) informację dodatkową.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 
UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki za 2014 rok  
 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki 
postanawia, co następuje 
 
§ 1  
W związku z osiągnięciem w roku obrotowym 2014 przez Spółkę zysku netto w wysokości 334.190,17 
złotych (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt i 17/100 złotych), Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, postanawia przeznacza zysk 
netto w następujący sposób: 

 zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w 
wysokości 334.190,17 zł. przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych, 

 zysk netto lat ubiegłych – wynikający z korekty błędu podstawowego ujętego w 
sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. a dotyczącym okresów 
wcześniejszych w łącznej w wysokości 250.223,67 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty 
z lat ubiegłych. 

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Spółki 
za 2014 rok, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w 
kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 6  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Igorowi Paweli absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 
roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Igorowi Paweli, Prezesowi 
Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba akcji, z których 
oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Pawłowi Kuraszkiewicz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 01 stycznia 2014 roku do dnia 5 lutego 
2014 roku 
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Pawłowi Kuraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2014 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Pawłowi Kuraszkiewicz, 
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Piotrowi Kardach, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 18 lutego 2014 roku do dnia 17 listopada 2014 
roku 
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Piotrowi Kardach absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2014 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Piotrowi Kardach, Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

 

 
UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 17 listopada 2014 roku do dnia 31 
grudnia 2014 roku 
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka  Rady 
Nadzorczej w 2014 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu, 
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 
roku 
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2014 roku, w tym za okres od dnia 01 stycznia do 17 listopada 2014 r. jako 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu, 
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba 
akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Piotrowi Pawela, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Piotrowi Pawela absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2014 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Piotrowi Paweli, Członkowi Rady 
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba akcji, z których 
oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Łukaszowi Soboń, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 17 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 
roku 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Łukaszowi Soboń absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2014 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Łukaszowi Soboń, Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Andrzejowi Tabaka, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 01 stycznia 2014 roku do dnia 10 września 2014 
roku 
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Andrzejowi Tabaka absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2014 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Andrzejowi Tabaka, Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Romanowi Trębacz, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 
przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 01 stycznia 2014 roku do dnia 17 listopada 2014 
roku 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Romanowi Trębacz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w 2014 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Romanowi Trębacz, Członkowi 
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku, liczba akcji, z 
których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków za okres kadencji, tj. od 17 listopada 2014 roku do dnia 31 
grudnia 2014 roku 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie art. 395 § 2 Ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki Walne Kodeksu spółek handlowych, 
postanawia udzielić Grzegorzowi Żółcik absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej w 2014 roku.  
 
§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik, 
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 
roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale 
zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie odstąpienia od dochodzenia od akcjonariuszy zwrotu wypłaconej dywidendy za rok 
2013 r., otrzymanej w dobrej wierze w rozumieniu  art. 350 par.1 zd.2 Kodeksu Spółek Handlowych  
 

§ 1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 

podstawie art.  393 pkt.2 Ksh  z zw. 350 zd.2 Ksh  oraz § 11pkt.2 i § 12 1b  Statutu spółki, postanawia 

Odstąpić od dochodzenia zwrotu wypłaconej dywidendy za rok 2013 (wypłaconej  z naruszeniem art. 

348 KSH), jako otrzymanej przez akcjonariuszy w dobrej wierze co  zwalnia ich z obowiązku jej zwrotu 

w myśl art. 350 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych z wyłączeniem akcjonariusza będącego członkiem 

zarządu. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie odstąpienia od dochodzenia od  
akcjonariuszy zwrotu wypłaconej  dywidendy za rok 2013 r., wg art. 350 otrzymanej w dobrej wierze; 
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale 
zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
 

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie zarachowania wypłaconej dywidendy za rok 2013 r, podlegającej zwrotowi  na poczet 
przyszłej wypłaty dywidendy za rok 2015;  
 
§ 1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, działając na 
podstawie  art.  393 pkt.2 Ksh  z zw. 350  § 1 Ksh   i  art.349  Ksh oraz § 11pkt.2 i § 12 1b  Statutu 
spółki, postanawia  
Wyrazić  zgodę  na zarachowanie wypłacanej dywidendy za rok 2013 r. podlegającej zwrotowi od 
akcjonariusza  będącego  członkiem zarządu w wysokości 79 312,50 zł  na poczet  przyszłej dywidendy 
za rok 2015 r.  
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zarachowania 
wypłaconej dywidendy za rok 2013 r, podlegającej zwrotowi  na poczet przyszłej wypłaty dywidendy 
za rok 2015;; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w 
kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 
____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 
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UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. 
z dnia _______________ roku  
w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki  Viatron 
SA 
 
§ 1  
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  Viatron S.A.  działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu 

Spółek Handlowych oraz  § 12. pkt 1. f)  Statutu Spółki uchwala co następuje: 

§ 1  

Ustala  się  miesięczne  wynagrodzenie brutto członków Rady  Nadzorczej  Viatron SA  w następującej 

wysokości: 

a)  Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2100  (słownie: dwa tysiące sto)  złotych; 

b)  Członkowie  Rady  Nadzorczej –  1050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt ) złotych. 

§ 2  

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na 

częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń 

Wynagrodzenie  płatne  będzie  z  dołu  do  10-go  dnia  miesiąca następującego po miesiącu, którego 

wynagrodzenie dotyczy.  

Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy 

powołanie lub odwołania nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.  

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia 
Członków Rady Nadzorczej Spółki  Viatron SA ; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , 
co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.  
Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano 

____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___. 

 


