
TREŚC UCHWAŁ 
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A.  

zwołane na dzień 31.08.2020 r. po wznowieniu obrad w dniu 9 września 2020 r.  
 
 

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za rok obrotowy 2019 

  
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia:  
  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 
rok obrotowy 2019.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, 
przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów. 
 
 

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
za rok obrotowy 2019 

  
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, postanawia:  
  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
2019, które obejmuje m.in.:  

-        bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i 
pasywów zamyka się sumą 235.118,21 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy sto 
osiemnaście złotych i 21/100);  

-        rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 
wykazujący stratę netto w wysokości (–) 162.355,03 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące 
trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i 03/100).  



  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, 
przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów. 
 
 

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z 
działalności 

Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 
  
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 
APANET S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:  
  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z 
działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019, trwający od 1 stycznia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, 
przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów. 
 
 

Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 

  
Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po 
rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET 
S.A. za rok obrotowy 2019, postanawia:  
  

§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019, które obejmuje m.in.:  

1)      skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.762.350,13 zł (milion siedemset sześćdziesiąt 
dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i 13/100);  

2)      skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 
grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 26.347,27 zł (dwadzieścia 
sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i 27/100);  

3)      zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 
stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 
263.771,66 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden 
złotych i 66/100).  

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.296.020 ważnych głosów, 
„przeciw” oddano 324.054 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
 

Uchwała 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, 
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także 

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu 
dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników 
oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej 

APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 

  
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 
rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z 
działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto 
za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu 
Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 
2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. 
za rok obrotowy 2019, postanawia:  
  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 
obejmujące:  

a)      sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku;  



a)      sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku 
Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019;  

b)      sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z 
działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy 2019 oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za 
rok obrotowy 2019;  

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności 
Rady Nadzorczej APANET S.A. w 2019 r.”.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.296.020 ważnych głosów, 
„przeciw” oddano 324.054 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
 

Uchwała nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 
  

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu 
Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie 
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 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 2019 w wysokości (–) 162.355,03 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące 
trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i 03/100) pokryć w całości z zysków przyszłych okresów.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, 
przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów, wobec czego 
w głosowaniu jawnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło Uchwałę nr 19. 
 
 

Uchwała nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium 



z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 
  

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie postanawia:  
  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Karolakowi absolutorium z 
wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.376.564 akcji, co stanowi 42,36 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.376.564 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.376.564 ważnych głosów, 
przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów. 
 
  

Uchwała nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 

  
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie postanawia:  
  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Łukasiewiczowi absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, 
przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów. 
 
  

Uchwała nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 

  
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie postanawia:  



  
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Nowakowi absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, 
przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów. 
  
  

Uchwała nr 24 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 

  
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie postanawia:  
  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Rydzy absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.455.074 ważnych głosów, 
„przeciw” oddano 165.000 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
 

Uchwała nr 30 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 

  
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie postanawia:  
  

§ 1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Leszczyńskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 r.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
Ważne głosy oddano z 659.774 akcji, co stanowi 20,30 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 659.774 ważnych głosów, w tym „za” oddano 335.720 ważnych głosów, 
„przeciw” oddano 324.054 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
  

Uchwała nr 32 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie dalszego istnienia Spółki 
  

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APANET S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.  
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  
 
  
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.620.074 ważnych głosów, 
przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących się” i zgłoszonych sprzeciwów. 
 
 

Uchwała nr 33 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie zmiany kolejności procedowania niezrealizowanych punktów porządku obrad 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwały w sprawach objętych punktami 13 k) 
(tj. w sprawie zmiany Statutu Spółki) oraz 13l) (tj. w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej) 
porządku obrad podjąć po zrealizowaniu punktów objętych punktami od 14 do 18 porządku 
obrad.  
  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, 
„przeciw” oddano 416.264 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. 
 



  
Uchwała nr 36 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r. 

w sprawie oceny działań Zarządu APANET S.A. 
po podpisaniu Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019 r. 

  
§ 1  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że przyczyną nieujawnienia treści 
Porozumienia Akcjonariuszy z dn. 31.05.2019 r. biegłemu rewidentowi badającemu 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. był sprzeciw Członka 
Zarządu Jacka Konopy.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że przyczyną zaniechanie przez Zarząd 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zależnej, tj. Apanet Green System 
Sp. z o.o. za rok 2017 oraz 2018 był brak wyjaśnień ze strony zarządzającego spółką 
zależną Pana Andrzeja Lisa odnośnie szeregu transferów środków Spółki zależnej na 
rzecz osób i podmiotów trzecich w 2017 i 2018 roku.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że przyczyną nierozpatrzenia przez Zarząd 
APANET S.A. wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę zależną 
umowy z podmiotem trzecim na wytworzenie nowych urządzeń było 
nieprzedstawienie przez zarządzającego spółką zależną Andrzeja Lisa, pomimo 
próśb ze strony Zarządu spółki zestawienia przepływów pieniężnych oraz kosztów i 
przychodów związanych z tym projektem, potrzebnych do oceny zasadności i 
rentowności tego projektu.  

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia, że były Prezes Zarządu Dariusz Karolak miał 
prawo i obowiązek udostępnienia Radzie Nadzorczej spółki danych finansowych oraz 
dokumentów Spółki zależnej, tj. Apanet Green System sp. z o.o. albowiem Rada 
Nadzorcza spółki jest uprawniona do uzyskiwania od Zarządu spółki wszelkich 
informacji i dokumentów dotyczących funkcjonowania spółki, w tym danych i 
dokumentów spółki zależnej.  

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia jako niewystarczające dotychczasowe 
działania Zarządu Spółki po podpisaniu Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 
31.05.2019 r. dotyczące zabezpieczenia interesów Spółki i Grupy APANET w 
zakresie roszczeń wobec byłego Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Lisa oraz działania 
w zakresie egzekwowania należności finansowych od spółki zależnej i w zakresie 
uzyskiwania informacji od zarządu spółki zależnej.  

  
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Ważne głosy oddano z 1.527.864 akcji, co stanowi 47,01 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.527.864 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, 
„przeciw” oddano 324.054 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
 
 



Uchwała nr  37 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

APANET Spółka Akcyjna 
z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 09 września 2020 r.  

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co 
następuje:   
 
Zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia i wznowienie obrad w dniu 16 września 
2020 roku na godzinę 1600 w Kancelarii Notarialnej notariusza Artura Ganicza we Wrocławiu 
przy ulicy Buforowej nr 115.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Ważne głosy oddano z 1.620.074 akcji, co stanowi 49,85 % kapitału zakładowego Spółki, 
łącznie oddano 1.620.074 ważnych głosów, w tym „za” oddano 1.203.810 ważnych głosów, 
„przeciw” oddano 416.264 ważnych głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. 
 

 


