
PROJEKTY UCHWAŁ 

 

Uchwała Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 

zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2012 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej 

zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok  

obrotowy 2012 postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % 

kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, 

przeciw – ..., wstrzymało się – ..... 

 

 

Uchwała Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków  w  2012 roku  

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1  w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek  handlowych  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Sławomirowi Jarosz  absolutorium                   

z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  za okres od dnia 

01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % 

kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, 

przeciw – ..., wstrzymało się – ..... 

 

 

 



Uchwała Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium                                  

z wykonania obowiązków  w  2012 roku  

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1  w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek  handlowych  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Adrianowi Moska  absolutorium                   

z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  za okres od 

dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % 

kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, 

przeciw – ..., wstrzymało się – ..... 

 

 

Uchwała Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków  w  2012 roku  

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1  w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek  handlowych  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu Tomaszowi Szeląg  absolutorium                   

z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  za okres od dnia 01 stycznia 

2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % 

kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, 

przeciw – ..., wstrzymało się – ..... 

 

Uchwała Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków  w  2012 roku  

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1  w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek  handlowych  



Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Magdalenie Frąckowiak  absolutorium                   

z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  za okres od dnia 08 maja 

2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % 

kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, 

przeciw – ..., wstrzymało się – ..... 

 

Uchwała Nr ... 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach 

z dnia 17 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  

w  2012 roku  

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1  w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek  handlowych  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Annie Tobiasz absolutorium                   

z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki  za okres od dnia 08 maja 

2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ... akcji, co stanowi ... % 

kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ... ważnych głosów, za uchwałą oddano ..... głosów, 

przeciw – ..., wstrzymało się – ..... 

 

 

 

 

 

 

 


