
Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2014. -------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 

akcji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

§ 1. Przewodniczący Zgromadzenia udzielił głosu Przewodniczącemu Rady Nadzor-

czej – Rafałowi Jelonkowi, który przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzor-

czej w roku 2014. ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o treści: -----------  

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2014. ---------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

§ 3. Realizując kolejne punkty porządku Zgromadzenia, Przewodniczący przedstawił 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 i poddał pod głosowanie projekty 

następujących uchwał: ------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 zamykające się: ------------  

- sumą bilansową w kwocie 21 418 661,17 zł. ---------------------------------------------------  

- zyskiem netto    w kwocie 454 833,94 zł. --------------------------------------------------------  

2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

Na wniosek akcjonariusza – Czesława Wójcikowskiego, Przewodniczący Zgromadzenia 

zarządził tajne głosowanie w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Spółki. Jednocześnie wybrano komisję skrutacyjną w osobach: Artur Wojcieszuk i Ma-

riusz Kunda. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Prezesowi Zarządu Spółki, Henrykowi Lewczukowi. -------------------------------  
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Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 

1.895.246 akcji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie  

ważnych 1.895.246 głosów, w tym za uchwałą oddano 1.535.142 głosów, głosów „prze-

ciw” było 360.104, głosów „wstrzymujący się” nie było. -------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Krzysztofowi Szlachetce. -------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 

1.895.246 akcji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 

1.895.246 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.702.992 głosów, głosów „prze-

ciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” było 192.254. -------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Piotrowi Rubajowi. -------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad tą uchwałą brało udział 

1.895.246 akcji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 

1.895.246 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.895.246 głosów, głosów „prze-

ciw” nie było, głosów „wstrzymujący się” nie było. -------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Jelonkowi. ---------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.260.099 ak-

cji, stanowiących 41,45 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.260.099 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.260.099 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Rafał Jelonek, działający w imieniu wła-

snym oraz jako pełnomocnik w imieniu akcjonariuszy: CZART Sp. z o.o., Centrum Pro-

dukcji Reklamowej S.A.,  Janusza Szkirpana i Quart Development. -------------------------  

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 
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Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Wrońskiemu.------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.704.356 ak-

cji, stanowiących 56,06 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.704.356 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.704.356 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

W głosowaniu nie brał udziału Paweł Wroński, działający jako pełnomocnik w imieniu 

BM Inwestor Sp. z o.o. -----------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Andrzejowi Siwek. -----------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Kołaczek. -----------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej - Monice Marii Krzyżanowskiej. --------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Jerzemu Ziętarskiemu. -----------------------------  
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Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.891.246 ak-

cji, stanowiących 62,21 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.891.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.891.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Jerzy Ziętarski. ---------------------------------  

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej - Arturowi Wojcieszuk. -------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.659.017 ak-

cji, stanowiących 54,57 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.659.017 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.659.017 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Artur Wojcieszuk. ------------------------------  

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Mariuszowi Kunda. --------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.784.046 ak-

cji, stanowiących 58,69 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.784.046 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.784.046 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Mariusz Kunda. --------------------------------  

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadel. ------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Przemysławowi Kruszyńskiemu. -----------------  
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Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 62,38 waż-

nych głosów, w tym za uchwałą oddano 62,38 głosów, głosów „przeciw” nie było, gło-

sów „wstrzymujący się” nie było. -----------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w 

roku 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Annie Marcinkowskiej. -----------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

§ 4. Realizując punkt 9 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głoso-

wanie projekt następującej uchwały: --------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 

z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie par. 7 poprzez 

nadanie mu nowego brzmienia  jak niżej: --------------------------------------------------------  

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----------------------------------------------------------  

- (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfi-

kowana, -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i na-

wigacyjnych, -----------------------------------------------------------------------------------------  

-(PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, 

włączając dentystyczne, -----------------------------------------------------------------------------  

- (PKD 33.13.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, ---------  

- (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -------------  

- (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, ------------  

- (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -------  

- (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, --------------------------------------------------------------------  

- (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr mate-

rialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana. -------------------------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  

§ 5. Realizując punkt 10 porządku Zgromadzenia, Przewodniczący poddał pod głoso-

wanie projekt następującej uchwały: --------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „BIOMAXIMA” S.A. 
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z dnia 29 czerwca 2015 roku. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok 2014 w kwocie 

454 833,94 zł  przeznaczyć na: --------------------------------------------------------------------  

- kapitał zapasowy w kwocie 150 833,94 zł, -----------------------------------------------------  

- dywidendę w kwocie 304 000,00 zł (0,10 zł na jedną akcję). --------------------------------  

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala: -------------------------------------  

- dzień dywidendy na 31 sierpnia 2015 roku, ----------------------------------------------------  

- termin wypłaty dywidendy na 17 września 2015 roku ----------------------------------------  

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad tą uchwałą brało udział 1.896.246 ak-

cji, stanowiących 62,38 % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 1.896.246 

ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.896.246 głosów, głosów „przeciw” nie 

było, głosów „wstrzymujący się” nie było. ------------------------------------------------------  


