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Uchwała Nr 1/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

za rok 2017. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała Nr 2/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 

READ-GENE za rok 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy 

kapitałowej READ-GENE za rok 2017. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała Nr 3/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 

obrotowy 2017 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała Nr 4/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej READ-

GENE za rok obrotowy 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 

READ-GENE za rok obrotowy 2017. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Uchwała Nr 5/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 382 § 3 ksh zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała Nr 6/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh postanawia pokryć stratę z roku 2017 w wysokości  

691 719 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście zł) 

przyszłymi zyskami Spółki. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała Nr 7/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Janowi Lubińskiemu - Prezesowi Zarządu 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała Nr 8/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Bronisławowi Ziemianinowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2017. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała Nr 9/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Tomaszowi Huzarskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2017. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała Nr 10/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku 2017  

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Jackowi Gronwaldowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2017. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Uchwała Nr 11/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Dariuszowi Więcaszkowi absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2017. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 
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Uchwała Nr 12/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku 2017  

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Januszowi Pirógowi absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku 2017. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Uchwała Nr 13/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Adamowi Szubie absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku 2017. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała Nr 14/VI/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „READ-GENE” SA 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku 2017 

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „READ-GENE” SA z siedzibą w Szczecinie, na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Adamowi Gliszczyńskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2017. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


