
Uchwała Nr 1 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

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. - ..................... 

 

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 2 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych postanawia uchylić tajności głosowania przy powołaniu  Komisji Skrutacyjnej. 

 

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 3 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej 

następujące osoby :  

1. ............................... 

2. ............................... 

3. ............................... 

 

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 4 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

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 2013. 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące: 

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę bilansową w kwocie 15.689.693,18 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote osiemnaście groszy), 

2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący 

zysk netto w wysokości 2.333.808,90 zł  (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące 

osiemset osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), 

3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 

4. zestawienie zmian w kapitale własnym, 

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. 

 

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 5 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie  rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej 

zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2013 

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 2013 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 6 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków  w  2013 r. 

podjęta w głosowaniu tajnym 

 

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

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. udziela Ewie Kobosko - Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia                     

31 grudnia 2013 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 – ..... 

 

Zgodnie z zapisem  art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brała 

udziału Prezes Zarządu - Ewa Kobosko, będąca jednocześnie akcjonariuszem. 

 

 

Uchwała Nr 7 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  

w  2013 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 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 8 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  

w  2013 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 w 2013 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 9 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  

w  2013 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 Pawlak absolutorium                   

z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 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 10 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  

w  2013 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 w 2013 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 11 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  

w  2013 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 w 2013 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 12 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  

w  2013 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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 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 13 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  

w  2013 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 Adamowi Łanoszka absolutorium                   

z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 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 – ..... 

 

Zgodnie z zapisem  art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad uchwałą nie brał 

udziału Pan Adam Łanoszka, będący jednocześnie akcjonariuszem. 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 14 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

 

 

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu 

spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 

obrotowy 2013 i opinii Rady Nadzorczej Spółki w sprawie tego wniosku postanawia przeznaczyć 

zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 w kwocie: 2.333.808,90 

zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiem złotych dziewięćdziesiąt 

groszy) na: 

a) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną 

akcję, 

b) kapitał zapasowy Spółki w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto. 

2. Zasady wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki są następujące: 

a) w podziale zysku biorą udział wszystkie akcje Spółki za wyjątkiem akcji własnych na dzień 

dywidendy, 

b) dzień dywidendy ustala się na dzień 08.07.2014 rok; 

c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23.07.2014 rok. 

 

 

§ 2 

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 15 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę 

podjęta w głosowaniu jawnym 

Zważywszy, że: 

1) Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki 

PRYMUS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, 

zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 

kodem ISIN: PLPRMUS00013, 

2) cena za akcje została wypłacona wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu 

spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału, zgodnie z postanowieniami uchwały 

nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie 

utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki,  

działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki Walne 

Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Umarza się 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 

dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki PRYMUS S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł 

(słownie: dwadzieścia groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 99.995,80 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), 

zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem 

ISIN PLPRMUS00013, nabytych przez Spółkę w okresie od dnia 19.08.2013 r. do dnia 29.08.2013 r. 

za łączną wartość nabycia 1.499.937,00 zł ( słownie : jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych ) na podstawie Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie 

upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania zakupu akcji własnych Spółki. 

 

§ 2 

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji o kwotę w wysokości łącznej 

wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy) nastąpi zgodnie z art. 360 § 1            

i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki                

w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu 



 

§ 3 

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem § 3. 

 

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 16 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych oraz 

zmiany § 8 ust. 1 Statutu 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Działając na podstawie art. 360 Kodeksu spółek handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, a także art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walnego Zgromadzenie 

PRYMUS S.A. uchwała co następuje: 

 

§ 1 

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr 15 w sprawie 

umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża się kapitał zakładowy z kwoty: 2.000.000,00 

zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy 

cztery złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), odpowiadającą łącznej wartości 

nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki. 

 

§ 2 

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 499.979 (słownie: czterysta 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na 

okaziciela spółki PRYMUS S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda                



i o łącznej wartości nominalnej 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy). 

 

§ 3 

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach Uchwały Nr 14 z dnia 17 czerwca 2013 r.                       

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania zakupu akcji własnych Spółki oraz podjętej 

przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr 15 w sprawie umorzenia akcji własnych 

nabytych przez Spółkę. 

 

§ 4 

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z treścią art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek 

handlowych, z wyłączeniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek 

handlowych. 

§ 5 

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 8 ust. 1 

Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu : 

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się na 

10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł 

(dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 

(dziesięciu milionów)". 

 

otrzymuje nowe następujące brzmienie : 

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy 

cztery złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy 

dwadzieścia jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) 

każda, wyemitowanych jako akcje serii A". 

 

§ 6 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia : 

 przenieść kwotę 235.063,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) 

z kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego, 

 zlikwidować kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Prymus S.A. w Tychach z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia kapitału 

rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki. 

 

 



§ 7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu 

Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 

 

W głosowaniu na 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 17 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany §  6 Statutu 

podjęta w głosowaniu jawnym, imiennym 

 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia  zmienić zapis § 6 Statutu Spółki                  

w ten sposób, że  dodaje w § 6   : 

1.  pkt. 122 o następującej treści : "PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali", 

2. pkt. 123 o następującej treści : "PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, 

olejów i tłuszczów jadalnych". 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu 

Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 

 

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 18 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany §  12 ust. 1 Statutu 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia zmienić zapis § 12 ust. 1 Statutu Spółki                  

w ten sposób, że  nadaje mu nowe brzmienie o następującej treści: 

"1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy".  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu 

Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 

 

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 19 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r. 

w sprawie zmiany §  24 ust. 4  Statutu 

podjęta w głosowaniu jawnym, imiennym 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A postanawia  zmienić zapis § 24 ust. 4 Statutu Spółki                  

w ten sposób, że naje mu nowe brzmienie o treści jak następuje : 

"4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu". 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu 

Spółki przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 

 

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 20 

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

z dnia 10 czerwca 2014 r.  

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

podjęta w głosowaniu jawnym 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek 

handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki 

uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych w dniu 10 czerwca 2014 r. na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu PRYMUS S.A., 

 

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 – ..... 

 

 

 


