
P R O T O K Ó Ł 

 

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Grzegorz Golec informując, 

że na dzień dzisiejszy, na godz. 14:00 zostało zwołane w siedzibie Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Cenospheres Trade & 

Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.--------------------------------  

§ 2. Zarządzono zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego 

Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------  

Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Golca na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, po czym przystąpiono do 

głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----------------------------------------  

Uchwała nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------  

§1  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Grzegorza Golca na 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- ------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------ 

Grzegorz Golec stwierdził, że w głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą 

oddano 1.099.148 głosów (liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 

1.099.148  co stanowi 19,03 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 

1.099.148, głosów przeciw  i głosów wstrzymujących się nie było,  wobec czego 

powyższa uchwała została podjęta.--------------------------------------------------- ---- 

§ 3.  Przewodniczący oświadczył, że wybór przyjmuje i stwierdził, , że 

niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki w 

trybie art. 399 §1 i art. 402
1
 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 i art. 

26 Statutu Spółki, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: 

http://cenospheres.eu/upload/walne_zgromadzenie/WZA26.08/Ogoszenie_o_zw

oaniu_ZWZ_Spki_na_dzie_26_sierpnia_2020_r.pdf oraz w sposób określony 

dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623) to jest w raporcie bieżącym ESPI 

http://cenospheres.eu/upload/walne_zgromadzenie/WZA26.08/Ogoszenie_o_zwoaniu_ZWZ_Spki_na_dzie_26_sierpnia_2020_r.pdf
http://cenospheres.eu/upload/walne_zgromadzenie/WZA26.08/Ogoszenie_o_zwoaniu_ZWZ_Spki_na_dzie_26_sierpnia_2020_r.pdf


6/2020 z dnia 30.07.2020 roku i raporcie bieżącym EBI nr 20/2020 z dnia 

30.07.2020 roku, wobec czego Zgromadzenie dzisiejsze zdolne jest do podjęcia 

uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------  

§ 4. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i 

oświadczył, że: ------------------------------------------------------------------------------  

- na dzień opublikowania ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu, kapitał zakładowy Spółki składa się z 5.775.000 (pięć milionów 

siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, którym 

przysługuje 5.775.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, ---------------------------  

- na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 

1.099.148 akcji, co stanowi 19,03 % kapitału zakładowego Spółki, 

uprawnionych do 1.099.148 głosów. -----------------------------------------------------  --  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne 

Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał zgodnie z 

porządkiem obrad. --------------------------------------------------------------------------  

Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Józefa Golca notariusz 

stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer  CCM911618 

ważnego do dnia 08 czerwca 2026 roku. ------------------------------------------------  

Grzegorz Golec oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające 

unieważnienie jego dowodu osobistego stosownie do treści art. 46 w związku z 

treścią art. 50 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.). ------------------------------------------ --- 

UCHWAŁA nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -------------------------------------------------  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:-------------- 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek 

obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------  

1) otwarcie walnego zgromadzenia; ------------------------------------------------  

2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; ---------------------------  

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał; -----------------------------------------------------  



4) sporządzenie listy obecności; ----------------------------------------------------  

5) przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------  

6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności w 

roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2019; ------------------------------------------------------------------------------------------  

7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny 

sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 jak też wniosku 

zarządu co do pokrycia straty; ------------------------------------------------------------  

8) podjęcie uchwał w przedmiocie; ------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2019; -----------------------------------------------------------------------------  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 

e) pokrycia straty; ---------------------------------------------------------------------  

f) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2019; --------------------------------------------------  

g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----------------------  

h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----------------  

i) dalszego istnienia Spółki; ---------------------------------------------------------  

9) zamknięcie walnego zgromadzenia. --------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy 

z 1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Cenospheres Trade & Engineering Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2019.  -------------------------------------------------------------------  



Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 

395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1) Statutu Spółki, 

uchwala, co następuje:  --------------------------------------------------------------------  

§1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.  --------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy 

z 1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.  ----  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 

395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 1) Statutu Spółki, 

uchwala, co następuje:  --------------------------------------------------------------------  

§1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie 

zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019, na które składa się:  

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 

2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.914.000 

(jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy) złotych;  ------------------------------  

2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych 

dochodów za okres od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, 

wykazującego stratę netto w kwocie 1.389.348,99 (jeden milion trzysta 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt 

dziewięć setnych) złotych, oraz dochody całkowite ogółem w wysokości minus 

1.389.348,99 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta 

czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych) złotych; --------------------   

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 

stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie 

kapitału własnego o kwotę 1.955.000 (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć 

tysięcy) złotych;  ----------------------------------------------------------------------------  



4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 

stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie 

stanu środków pieniężnych netto o kwotę 206.000 (dwieście sześć tysięcy) 

złotych;   --------------------------------------------------------------------------------------  

5. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy 

z 1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: pokrycia straty za rok 2019. -----------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 

Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala, co 

następuje: ------------------------------------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto Spółki za 2019 

rok w wysokości – 1.389.348,99 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) 

zyskami z przyszłych okresów. -----------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy 

z 1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 



w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu. --------------------------------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu 

Spółki, uchwala, co następuje:  -----------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi 

Bronowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 

dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 19 sierpnia 2019 roku. ----------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu. -------------------------------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 

395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, 

uchwala, co następuje:  --------------------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Zarządu Panu Piotrowi 

Karmelicie delegowanemu z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka 

zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 

stycznia 2019 do dnia 2 sierpnia 2019 roku. --------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 8 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu. --------------------------------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu 

Spółki, uchwala, co następuje:  -----------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Panu Danielowi 

Więzikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 

20 sierpnia 2019 roku do dnia 9 września 2019 roku. ---------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu. -------------------------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu 

Spółki, uchwala, co następuje:  -----------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu 

Jarosławowi Bronowskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków za okres od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 

roku.  --------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 



ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt.1) 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu 

Spółki, uchwala, co następuje:  -----------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.  -------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

728.683 akcji, które stanowią 12,62 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych 

głosów oddano 728.683, głosów „za” oddano 728.683, głosów „przeciw” i 

„wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie brał udziału Grzegorz 

Golec reprezentujący akcjonariusza posiadającego 370.465 akcji. ------------------  

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej. --------------------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu 

Spółki, uchwala, co następuje:  -----------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu 

Piotrowi Karmelicie za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 

2019 roku z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ---------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres Trade 

& Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej. --------------------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu 

Spółki, uchwala, co następuje:  -----------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu 

Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 

okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej. --------------------------  

Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 

395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu Spółki, 

uchwala, co następuje:  --------------------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu 

Wojciechowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----  

§2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej. --------------------------  

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 pkt 2) Statutu 

Spółki, uchwala, co następuje:  -----------------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu 

Waldemarowi Pichórowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 

okres od dnia 1 styczna 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na następną, nową 

kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------

§1 



Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na 

następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku  Pana Grzegorza 

Golca.   --------------------------------------------------------------------------------------   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

728.683 akcji, które stanowią 12,62 % kapitału zakładowego, łącznie ważnych 

głosów oddano 728.683, głosów „za” oddano 728.683, głosów „przeciw” i 

„wstrzymujących się” nie oddano. W głosowaniu nie brał udziału Grzegorz 

Golec reprezentujący akcjonariusza posiadającego 370.465 akcji. ------------------   

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na następną, nową 

kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na 

następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Pana Piotra 

Karmelitę.  -----------------------------------------------------------------------------------   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na następną, nową 

kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------  



Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------- 

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na 

następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Pana Grzegorza 

Kubicę.   --------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na następną, nową 

kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------- 

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na 

następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Pana Jarosława 

Bronowskiego.  -----------------------------------------------------------------------------   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 



w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na następną, nową 

kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:---------- 

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na 

następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Pana Pawła 

Łuniewskiego.  ------------------------------------------------------------------------------   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 

Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej na następną, nową 

kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------  

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz art. 16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej na 

następną nową, w kadencję-z dniem 26 sierpnia 2020 roku Pana Wojciecha 

Grzybowskiego.  ----------------------------------------------------------------------------   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 

1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

 

Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cenospheres 



Trade & Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie: dalszego istnienia Spółki. ---------------------------------------------------  

§1 

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu 

spółek handlowych, w związku z wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na 

dzień 31 grudnia 2019 roku stratą przewyższającą sumę kapitału zapasowego i 

rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym 

istnieniu Spółki. -----------------------------------------------------------------------------  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  ------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy 

z 1.099.148  akcji, które stanowią 19,03 % kapitału zakładowego, łącznie 

ważnych głosów oddano 1.099.148, głosów „za” oddano 1.099.148, głosów 

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----------------------------------------  

§ 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne 

Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------- 
 


