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Uchwała porządkowa Nr 1/II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej 

 z siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Orzeł S.A. w upadłości układowej 

 

§ 1 

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. 

w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia 

wybrać w głosowaniu tajnym Pana Krzysztofa Stanik na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyborem 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 4.420.264 

(cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji, których 

procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 56,10 % (pięćdziesiąt sześć i dziesięć 

setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta 

dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.420.263 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) głosy, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- 1 (jeden) głos wstrzymujący się, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 1/II/2015 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr 2 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie: 

a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 

roku  

b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 

2014 roku  

c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. 

7) Podjęcie uchwał w sprawie:    

a) pokrycia straty za rok obrotowy 2014, 

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2014 

roku, 

c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków 

w 2014 roku, 

8) Wolne wnioski. 

9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem porządku obrad 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ważne głosy oddano z 4.420.264 (cztery miliony 

czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym wynosi 56,10 % (pięćdziesiąt sześć  i dziesięć setnych procenta), 

łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- głosów wstrzymujących się nie było, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 2/II/2015 w sprawie przyjęcia 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr 3 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1 

 

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. 

w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia 

wybrać w głosowaniu tajnym: 

 

1.Michała Staszewskiego 

2. Roberta Karabasza 

 

na Członków Komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 2 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członków Komisji 

Skrutacyjnej ważne głosy oddano ze 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy 

dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym 

wynosi 56,10 % (pięćdziesiąt sześć  i dziesięć setnych procenta), łączna liczba ważnych 

głosów wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- głosów wstrzymujących się nie było, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3/II/2015 została podjęta jednogłośnie.  
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Uchwała Nr 4 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

§ 1 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 

jednostkowe sprawozdanie finansowe Orzeł S.A. w upadłości układowej z siedzibą w 

Poniatowej za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, na które składają się: 

 Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, sporządzony na dzień 31 

grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

34 625 866,48 zł; 

 Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące 

stratę netto w wysokości 4 591 983,87 zł; 

 Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014; 

 Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok 2014; 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia 

jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

ważne głosy oddano ze 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 

56,10 % (pięćdziesiąt sześć  i dziesięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów 

wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), 

w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- głosów wstrzymujących się nie było, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4/II/2015 została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwała Nr 5 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki 

 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku ważne 

głosy oddano z 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 

56,10 % (pięćdziesiąt sześć  i dziesięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów 

wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt 

cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- głosów wstrzymujących się nie było, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5/II/2015 została podjęta jednogłośnie 
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Uchwała Nr 6 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poniatowej 

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 (dwa tysiące czternaście)  ważne 

głosy oddano ze 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 

56,10 % (pięćdziesiąt sześć i dziesięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów 

wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt 

cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- głosów wstrzymujących się nie było, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6/II/2015 została podjęta jednogłośnie.
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Uchwała Nr 7 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2014 

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata 

za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 591 983,87 PLN zostanie w całości pokryta z zysków 

z okresów przyszłych. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym w sprawie pokrycia straty za rok 

obrotowy 2014 (dwa tysiące czternaście) ważne głosy oddano z 4.420.264 (cztery miliony 

czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy 

udział w kapitale zakładowym wynosi 56,10 % (pięćdziesiąt sześć  i dziesięć setnych 

procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta 

dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) głosy, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- głosów wstrzymujących się nie było, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7/II/2015 została podjęta jednogłośnie.  
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Uchwała Nr 8 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej 

 z siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium 

z wykonania obowiązków w 2014 roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi 

Orzeł – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Jackowi Orzeł – 

Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 (dwa tysiące czternaście)  

roku ważne głosy oddano z 3.929.764 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć 

tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale 

zakładowym wynosi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych 

procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.929.764 (trzy miliony dziewięćset 

dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 3.929.764 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia 

dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) głosy, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- głosów wstrzymujących się nie było, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8/II/2015 została podjęta jednogłośnie. 
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 Uchwała Nr 9/II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia Panu Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu 

Józefowi Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2014 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Józefowi 

Sławomirowi Orzeł – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2014 (dwa tysiące czternaście) roku ważne głosy oddano z 2.888.100 (dwa 

miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji, których procentowy udział w 

kapitale zakładowym wynosi 36,66 % (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt sześć setnych 

procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.888.100 (dwa miliony osiemset 

osiemdziesiąt osiem tysięcy sto), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 2.566.327 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt sześć 

tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) głosów, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- 321.773 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy 

wstrzymujące się, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9/II/2015 została podjęta większością 

głosów. 

 

 

 



10 

 

Uchwała Nr 10/II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

 

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani 

Agnieszce Brzozowiec – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2014 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący oświadczył, że w tajnym w sprawie udzielenia Agnieszce Brzozowiec – 

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 

(dwa tysiące czternaście) roku ważne głosy oddano z 4.420.264 (cztery miliony czterysta 

dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w 

kapitale zakładowym wynosi 56,10 % (pięćdziesiąt sześć  i dziesięć setnych procenta), 

łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.098.491 (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- 321.773 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy 

wstrzymujące się, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10/II/2015 została podjęta większością 

głosów. 
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Uchwała Nr 11 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Orzeł – Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu 

Kamilowi Orzeł –  Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 

2014 roku. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Kamilowi Orzeł 

– Członkowie Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 (dwa 

tysiące czternaście) roku ważne głosy oddano z 4.420.264 (cztery miliony czterysta 

dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w 

kapitale zakładowym wynosi 56,10 % (pięćdziesiąt sześć  i dziesięć setnych procenta), 

łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta dwadzieścia 

tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.098.491 (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- 321.773 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy 

wstrzymujące się, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11/II/2015 została podjęta większością 

głosów.  
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Uchwała Nr 12/II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia Panu Wacławowi Szaremu Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu 

Wacławowi Szaremu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków 

w 2014 roku. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Wacławowi 

Szaremu – Członkowie Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 

(dwa tysiące czternaście) roku ważne głosy oddano z 4.105.350 (cztery miliony sto pięć 

tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym 

wynosi 52,11 % (pięćdziesiąt dwa i jedenaście setnych procenta), łączna liczba ważnych 

głosów wynosi 4.105.350 (cztery miliony sto pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 3.783.576 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy 

tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) głosów, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- 321.774 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) głosy 

wstrzymujące się, 
- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 
a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12/II/2015 została podjęta większością 

głosów. 
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Uchwała Nr 13/II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Stanik– Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu 

Krzysztofowi Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków 

w 2014 roku. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Krzysztofowi 

Stanik – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 

ważne głosy oddano z 4.420.263 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście 

sześćdziesiąt trzy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 56,10 % 

(pięćdziesiąt sześć i dziesięć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 

4.420.263 (cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy), w tym:  

- za przyjęciem uchwały oddano 4.098.490 (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- 321.773 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy 

wstrzymujące się, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

 podjęta większością głosów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Uchwała Nr 14 /II/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. w upadłości układowej z 

siedzibą w Poniatowej 
z dnia 22 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Kępie– Członkowi Rady Nadzorczej 

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 27 czerwca 2014 

roku 

 

§ 1 

 

Na podstawie  art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu 

Andrzejowi Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w 

okresie od 01 stycznia do 27 czerwca 2014 roku. 

 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym w sprawie udzielenia Andrzejowi 

Kępie – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie  od 

01 stycznia do 27 czerwca 2014 roku ważne głosy oddano z 4.420.264 (cztery miliony 

czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy 

udział w kapitale zakładowym wynosi 56,10 % (pięćdziesiąt sześć  i dziesięć setnych 

procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.420.264 (cztery miliony czterysta 

dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery), w tym: 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.098.491 (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem 

tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) głosów, 

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano, 

- 321.773 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) głosy 

wstrzymujące się, 

- głosów nie ważnych nie oddano, 

- sprzeciwów nie zgłoszono, 

a zatem Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 14/II/2015 została podjęta większością 

głosów. 

 


