
 

Repertorium A numer              /2017 

 

 

AKT   NOTARIALNY 
 

Dnia dwunastego maja dwa tysiące siedemnastego roku (12-05-2017 r.) w 

budynku numer 101 (sto jeden) przy ulicy Turyńskiej w Tychach, odbyło się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: PRYMUS 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach 43-100 przy ulicy Turyńskiej nr 101, z 

którego notariusz Jarosław Pietryga prowadzący Kancelarię Notarialną w Byto-

miu przy ulicy Gliwickiej nr 21/2, sporządził następującej treści: -------------------  

 

 

PROTOKÓŁ 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PRYMUS Spółka Ak-

cyjna z siedzibą w Tychach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Kartowicach Wy-

dział VIIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000395229 (zero zero zero zero trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

dwadzieścia dziewięć). ---------------------------------------------------------------------  

          Zgromadzenie otworzyła o godzinie 12:00 Pani Anna Pawlak, jak oświad-

czyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------   

Następnie przywitała przybyłych i przedstawiła porządek obrad: -------------------  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------  

2. Wybór  Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--  

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków 

Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------  

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------  

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty - błędu 

dotyczącego lat ubiegłych, wykazanej  w sprawozdaniu finanso-

wym za rok obrotowy 2016. -----------------------------------------------  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2016. --------------------------------------------------------------------------  

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawoz-

dania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania 

Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 

2016. --------------------------------------------------------------------------  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. ---------------------  

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w  

2016r. -------------------------------------------------------------------------  

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------  

Następnie Walne Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad dokonało wyboru 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez podjęcie na-

stępującej uchwały: -------------------------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

       z dnia 12 maja 2017 r. 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 409 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. Panią Annę Pawlak. -------  

 

§ 2 

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

 

Otwierająca Zgromadzenie Anna Pawlak stwierdziła, że: ----------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----------------------------  

 

Wobec powyższego Anna Pawlak jako otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, 

że Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. ------------------  

 

Uchwała  nr  2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

z dnia 12 maja 2017 r. 
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w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 420 §  3 Ko-

deksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powoła-

niu Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. ----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. ----------------------------------  

 

W dalszym ciągu Zgromadzenia dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej po-

przez podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: ----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

     z dnia 12 maja 2017 r. 
 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  PRYMUS S.A. postanawia wybrać do Komi-

sji Skrutacyjnej następujące osoby: ------------------------------------------------------  

1.           Ewa Kobosko, --------------------------------------------------------------------  

2.           Beata Juszkiewicz-Kulig. -------------------------------------------------------  

 

§ 2  

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  
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Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. ----------------------------------  

 

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia podziękowała obecnym za przy-

bycie oraz za wybór, po czym stwierdziła, że: ------------------------------------------  

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie przewidzianym w 

art. 4021 Kodeksu spółek handlowych,  ------------------------------------------  

- Na Zgromadzeniu obecnych jest dwóch akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przedstawiających 4.074.958 ak-

cji, reprezentujących 4.074.958 głosów - czyli 42,89% kapitału zakłado-

wego, nikt nie zgłosił sprzeciwu ani co do jego odbycia, ani co do przed-

stawionego porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie zostało zwołane 

w sposób prawidłowy i jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie 

proponowanego porządku obrad. -------------------------------------------------  

 

Następnie Walne Zgromadzenie zgodnie z porządkiem obrad podjęło w dalszej 

kolejności następujące uchwały: ----------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty  

- błędu dotyczącego lat ubiegłych,  

wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016    

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. zatwierdza stratę - błąd doty-

czący lat ubiegłych, w kwocie 225.916,63 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy 

dziewięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) wykazaną w spra-

wozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016 roku i postanawia pokryć zatwier-

dzoną stratę z kapitału zapasowego. -----------------------------------------------------  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------  
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Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. ----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. ----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawoz-

dania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych ------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu  z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ---------------  

 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące: ----------------  

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie akty-

wów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 22.783.596,55 zł 

(dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset 

dziewięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), --------------------  

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 

2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2.233.285,87 zł (dwa mi-

liony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 

i osiemdziesiąt siedem groszy), ---------------------------------------------------  

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, -----------------------------------------  

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, -------------------------------------  

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finan-

sowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------  
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§ 3 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. ----------------------------------  

 

 

 Uchwała  nr  6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 

zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2016 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania 

Rady Nadzorczej zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i spra-

wozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić 

powyższe sprawozdanie. -------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----------------------------  
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Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. ----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych -----------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia przeznaczyć zysk 

netto w kwocie 2.233.285,87 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące 

dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) za rok obro-

towy 2016 w całości na zasilenie kapitału zapasowego. ------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. ----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu jawnym - jednomyślnie. ----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia Presowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  

 obowiązków w 2016 r. 
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§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczaj-

ne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani Ewie Kobosko - Prezeso-

wi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. ---------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 3.239.727, co stanowi 34,10% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 3.239.727. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 3.239.727. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----------------------------  

Akcjonariusz - Pani Ewa Kobosko zgodnie z art. 413§1 Kodeksu spółek han-

dlowych wyłączyła się od głosowania.  --------------------------------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

nania obowiązków  w  2016 roku  

 

§ 1 

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

łek  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani 

Annie Pawlak absolutorium wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w roku 2016. ----------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  
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Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. ----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

nania obowiązków w 2016 roku  

 

§ 1 

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

łek  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani 

Annie Tobiasz-Gabryś absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. ----------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. ----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----------------------------------  
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Uchwała  nr  11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

nania obowiązków w 2016 roku  

 

§ 1 

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

łek  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani 

Magdalenie Frąckowiak absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016 roku. ----------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

nania obowiązków w 2016 roku  

 

§ 1 

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

łek  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu 

Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 roku. ------------------------------------------  
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§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. ----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----------------------------------  
 

 

Uchwała  nr  13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

nania obowiązków w 2016 roku  

 

§ 1 

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

łek  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu 

Adrianowi Moska absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016 roku. --------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. ----------------------------  
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Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

nania obowiązków w 2016 roku  

 

§ 1 

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

łek  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Panu 

Tomaszowi Rodasik absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016. ----------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. -----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----------------------------------  

 

 

Uchwała  nr  15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

PRYMUS S.A. w Tychach 

    z dnia 12 maja 2017 r. 

 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wyko-

nania obowiązków w 2016 roku  
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§ 1 

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

łek  handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Pani 

Katarzynie Milc absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Ra-

dy Nadzorczej Spółki w roku 2016. ------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------  

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4.074.958, co stanowi 42,89% 

kapitału zakładowego. ---------------------------------------------------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów – 4.074.958. -------------------------------------------  

W tym: ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Liczba głosów „ZA” – 4.074.958. ------------------------------------------------  

• Liczba głosów „PRZECIW” – 0. -------------------------------------------------  

• Liczba głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” – 0. ----------------------------  

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Uchwała zo-

stała podjęta w głosowaniu tajnym - jednomyślnie. -----------------------------------  

 

          Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgroma-

dzenie o godzinie 13:00. -------------------------------------------------------------------  

Do protokołu załączono listę obecności. ------------------------------------------------  

Przewodnicząca okazała notariuszowi informację odpowiadającą odpisowi aktu-

alnemu z rejestru przedsiębiorców KRS 0000395229 wydrukowaną dnia  

12 maja 2017 roku za pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego, Identyfikator wydruku: RP/395229/13/20170512105652, jak  

również zapewniła, że dane ujawnione na wydruku z tego rejestru są zgodne z 

rzeczywistym stanem prawnym i do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, za wy-

jątkiem zmian w składzie Rady Nadzorczej. --------------------------------------------  

Przewodnicząca ogłosiła, że koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy można 

wydawać akcjonariuszom i organom Spółki. -------------------------------------------  

          Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Anny Pawlak, córki 

……………………….., PESEL: …………………………., zamieszkałej: 

…………………….. ustalił na podstawie dowodu osobistego seria i numer: 

………………., która oświadczyła, że dane ujawnione w jej dowodzie osobi-

stym do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie. ------------------------------------------  

 

Ustalono tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej kwotę 

…………………. złotych na podstawie na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 

17 ust. 1 pkt 1 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 

1564), powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwo-
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cie ………… złotych na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 

11.03.2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 525). -----------------------------------------------  

Razem: ……………….. -------------------------------------------------------------------  

          Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez  Przewodniczącą 

          Zgromadzenia i notariusza. --------------------------------------------------------  

   

 


