
Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  

 

§ 1. 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____________________________________  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

- - - 

 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej 

 

§ 1. 

Na podstawie § 20 ust. 1 i 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji 

mandatowo-skrutacyjnej, a liczenie głosów, jak również podejmowanie innych czynności, o 

których mowa w § 20 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, powierza 

Przewodniczącemu Zgromadzenia.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

- - - 

 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 



w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

zatwierdza następujący porządek obrad:  

1) otwarcie Zgromadzenia; 

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 

3) odstąpienie od wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej; 

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał; 

5) przyjęcie porządku obrad; 

6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego 

sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015; 

7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, 

obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także 

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu 

dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015; 

8) podjęcie uchwał w przedmiocie: 

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2015, 

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2015, 

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, 

obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r., a także 

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku 

Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, 

d. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 r. 

e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy 2015, 

f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy 2015, 

g. zmian w statucie Spółki, 

h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, 

i. powołania członka Rady Nadzorczej, 

9) zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  



- - - 

 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2015 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 

trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

- - - 

 

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: :PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 

2015 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2015, postanawia: 

 

§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy 2015, które obejmuje: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą 24.532.706,56 zł, 

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości (-) 6.581.783,23 zł, 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 

grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.406.789,77 

zł, 

5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 

2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.645.190,41 

zł, 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

- - - 

 

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, 

obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także 

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego 

sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 

 

 

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po 

rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, obejmującego 

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, a także sprawozdanie z 

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 

sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu 

pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, postanawia: 

 



§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 

obejmujące: 

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku; 

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu 

dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015, 

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności 

Rady Nadzorczej PiLab S.A. w 2015 r.”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 r. 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt 5 Statutu 

Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty 

netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego 

wniosku, postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę 

netto za rok obrotowy 2015 w wysokości (-) 6.581.783,23 zł pokryć w całości zyskami 

osiągniętymi w latach następnych. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą  jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 



z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Panu Krystianowi Piećko absolutorium z wykonania obowiązków 

Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krystianowi Piećko – Członkowi Zarządu Spółki, 

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 

grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Wieczyńskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Wieczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, 

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 

grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 



 

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Panu Sergiuszowi Borysławskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015 r. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Sergiuszowi Borysławskiemu – Członkowi Zarządu 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Dyszy absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Wojciechowi Dyszy – Członkowi Rady Nadzorczej 



Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dymkowi absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Grzegorzowi Dymkowi – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Panu Gaborowi E Gotthard absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r. 

 



Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Gaborowi E Gotthard – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkiewiczowi absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Pawłowi Sobkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 



z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Piontkowi absolutorium z wykonania 

obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Krzysztofowi Piontkowi – Członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 

31 grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Sawce absolutorium z wykonania obowiązków 

członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 r. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PiLab Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Katarzynie Sawce – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 

grudnia 2015 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

- - - 



 

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

 

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co 

następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że: 

 

1) § 16 ust. 5 Statutu w obecnym brzmieniu:  

5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Mandaty 

członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej.  

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej kadencji. Mandaty członków 

Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej.” 

 

2) § 22 ust. 1 Statutu w obecnym brzmieniu:  

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. Rada 

Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu 

Spółki.” 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza 

odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.” 

 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 430 § 

5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą PiLab S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 

PiLab S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

- - - 

 

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki działającej pod firmą: PiLab S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 29 czerwca 2016 r. (29-06-2016 r.) 

w sprawie powołania _______________________ na Członka Rady Nadzorczej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie 

art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PiLab S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje 

_______________ (PESEL ___________) na Członka Rady Nadzorczej. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 


