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 PROTOKÓŁ NR 01/05/2021 

posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą  

Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

z dnia 10 maja 2021 roku 

 

 

W dniu 10 maja 2021 roku, o godzinie 14:00 w siedzibie spółki pod firmą Korporacja KGL 

Spółka Akcyjna, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000092741 (dalej jako „Spółka”) odbyło się 

posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki: 

1. Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

2. Artur Lebiedziński - Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej, 

3. Hanna Skibińska – Członek Rady Nadzorczej,   

4. Lilianna Małgorzata Gromkowska – Członek Rady Nadzorczej,  

5. Bożena Okulus  – Członek Rady Nadzorczej,  

6. Bianka Grzyb – Członek Rady Nadzorczej.  

 

ad 1 porządku obrad: 

 

Posiedzenie Rady Nadzorczej zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otworzył Pan 

Tomasz Michał Dziekan - Przewodniczący Rady Nadzorczej (dalej jako „Przewodniczący”) 

i zaproponował następujący porządek obrad: 

 

1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej; 

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności 

powzięcia wiążących uchwał; 

3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 

4. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2020; 

5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.; 

6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 

obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.; 

7. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;  

8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi 

Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 

2020; 

9. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi 

Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020; 

10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi 

Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020; 
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11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi 

Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020; 

12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego 

Zgromadzenia w sprawie zmiany § 1 ust. 2 oraz § 1 ust. 3 Statutu Spółki; 

13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego 

Zgromadzenia w sprawie zmiany § 3 ust. 6 Statutu Spółki; 

14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego 

Zgromadzenia w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki; 

15. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 - 2020. 

16. wolne wnioski; 

17. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 

 

Wobec otwarcia obrad posiedzenia przystąpiono do dalszego porządku obrad. 

 

ad 2 porządku obrad: 

 

Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 6 członków Rady Nadzorczej Spółki, 

wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób 

przewidziany w Regulaminie Rady Nadzorczej, a zatem posiedzenie dzisiejsze jest ważne i Rada 

Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał objętych porządkiem obrad 

zaprezentowanym na wstępie. Funkcję protokolanta objęła Pani Hanna Skibińska. 

 

ad 3 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała nr 01/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna przyjmuje następujący 

porządek obrad posiedzenia: 

 

1. otwarcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej; 

2. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdolności 

powzięcia wiążących uchwał; 

3. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 

4. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2020; 

5. powzięcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.; 

6. powzięcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 

obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r.; 
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7. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;  

8. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi 

Stanisławowi Gromkowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 

2020; 

9. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi 

Okulus z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020; 

10. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Lechowi 

Skibińskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020; 

11. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi 

Strzelczak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020; 

12. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego 

Zgromadzenia w sprawie zmiany § 1 ust. 2 oraz § 1 ust. 3 Statutu Spółki; 

13. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego 

Zgromadzenia w sprawie zmiany § 3 ust. 6 Statutu Spółki; 

14. powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Walnego 

Zgromadzenia w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki; 

15. powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu 

Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 - 2020. 

16. wolne wnioski; 

17. zamknięcie obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było. 

 

ad 4 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała nr 02/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 jako zgodne z księgami, 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia o jego zatwierdzenie.  

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 
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przeciw nie było. 

 

ad 5 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała nr 03/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 r. 

obejmujące: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 347.462.243,07 złotych, 

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 

roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.182.468,45 złotych, 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 

grudnia 2020 roku, 

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 

grudnia 2020 roku, 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia 

 

oraz stwierdza, że zostało ono przygotowane prawidłowo i rzetelnie, zgodnie z księgami, 

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz stosowanymi zasadami (polityką 

rachunkowości) oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego 

zatwierdzenie.  

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było. 

 

ad 6 porządku obrad: 

 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: 

 

Uchwała nr 04/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie ocenia 

wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 
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propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 

r. w wysokości 11.182.468,45 (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące 

czterysta sześćdziesiąt osiem złotych, czterdzieści pięć groszy) na następujące cele:   

a) 2.495.240,65 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 

czterdzieści złotych sześćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 

Spółki,  

b) 8.687.227,80 (słownie: osiem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście 

dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było. 

 

ad 7 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała nr 05/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna przyjmuje 

i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady 

Nadzorczej Spółki za rok 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było. 

 

ad 8 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:  

 

Uchwała nr 06/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje 

udzielenie Panu Krzysztofowi Stanisławowi Gromkowskiemu absolutorium z wykonania 

obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 

2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  
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2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było. 

 

ad 9 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:  

 

Uchwała nr 07/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje 

udzielenie Panu Zbigniewowi Okulus absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było. 

 

ad 10 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:  

 

Uchwała nr 08/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje 

udzielenie Panu Lechowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków 

Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. 

do 31 grudnia 2020 r. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było. 
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ad 11 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały w trybie tajnym o następującej treści:  

 

Uchwała nr 09/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje 

udzielenie Panu Ireneuszowi Strzelczak absolutorium z wykonania obowiązków 

Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2020 r. 

do 31 grudnia 2020 r. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu  tajnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było. 

 

ad 12 porządku obrad: 

 

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki z 

wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie 

dotychczasowego § 1 ust. 2 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.: 

 

„Spółka prowadzona jest pod firmą: KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki są Mościska.” 

 

zamiast dotychczasowego brzmienia: 

 

„Spółka prowadzona jest pod firmą: Korporacja KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki są 

Mościska.” 

 

oraz zmiany dotychczasowego § 1 ust. 3 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.: 

 

„Spółka może używać skrótu firmy: KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego lub 

graficznosłownego.” 

 

zamiast dotychczasowego brzmienia: 

 

„Spółka może używać skrótu firmy: Korporacja KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku 

graficznego lub graficznosłownego.” 

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w 

zmiany Statutu w trybie § 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki. 
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Następnie Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:  

 

 

Uchwała nr 10/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie  

§ 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu 

Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 1 ust. 2 Statutu 

Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:   

„Spółka prowadzona jest pod firmą: KGL Spółka Akcyjna. Siedzibą Spółki są Mościska.” 

 

2. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie  

§ 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu 

Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany §1 ust. 3 Statutu 

Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:   

„Spółka może używać skrótu firmy: KGL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego 

lub graficznosłownego.” 

 

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było.  

 

ad 13 porządku obrad: 

 

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki 

z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie 

dotychczasowego § 3 ust. 6 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.: 

 

„Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na 

przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce 

zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Cena akcji będzie  odpowiadała średniemu 

kursowi akcji Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 9 (dziewięciu) 

miesięcy przypadających przed dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i będzie 

zapłacona w terminie jednego miesiąca od daty wskazania nabywcy przez Zarząd.” 

 

zamiast dotychczasowego brzmienia: 

 

„Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na 

przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce 

zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Akcjonariusz może zbyć akcje imienne bez 

ograniczenia, jeżeli osoba wskazana przez Zarząd jako nabywca akcji nie uiści akcjonariuszowi w 
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terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji ceny 

odpowiadającej wartości bilansowej akcji określonej na podstawie ostatniego rocznego bilansu 

Spółki, a w razie notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – ceny 

odpowiadającej średniemu kursowi akcji z ostatnich 9 (dziewięciu) miesięcy przypadających przed 

dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.” 

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w 

zmiany Statutu w trybie § 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki. 

 

Następnie Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała nr 11/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie  

§ 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu 

Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 3 ust. 6 Statutu 

Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:   

 

„Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Zarządu. W razie odmowy udzielenia zgody na 

przeniesienie akcji imiennej Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce 

zamiaru przeniesienia akcji, wskazuje nabywcę akcji. Cena akcji będzie  odpowiadała 

średniemu kursowi akcji Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 9 

(dziewięciu) miesięcy przypadających przed dniem zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia 

akcji i będzie zapłacona w terminie jednego miesiąca od daty wskazania nabywcy przez 

Zarząd.” 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było.  

 

ad 14 porządku obrad: 

 

Przewodniczący wskazał, że Zarząd Spółki zwrócił się do Walnego Zgromadzenia Spółki 

z wnioskiem o powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie 

dotychczasowego § 2 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia tj.: 

 

„Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);  

b) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);  

c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z); 
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d) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);  

e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 

46.19.Z); 

f) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);  

g) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);  

h) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

43.99.Z); 

i)       naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);  

j)       naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);  

k) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); 

l)        instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 

m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);  

n) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);  

o) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);  

p) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z); 

q) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 

r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);  

s) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 

t)        działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);  

u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);  

v) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 

w) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z);  

x) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); 

y) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);  

z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z.);  

aa) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z); 

bb) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);  

cc) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);-- 

dd) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 

surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z); 

ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych (PKD 46.12.Z);  

ff) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 

(PKD 46.13. Z); 

gg) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów (PKD 46.14.Z);  

hh) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa 

domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z);  

ii) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, 

wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);  
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jj) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych (PKD 46.17.Z);  

kk) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów (PKD 46.18.Z);  

ll) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);  

mm) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);  

nn) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 

46.73.Z);  

oo) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);  

pp) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);  

qq) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);  

rr) transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);  

ss) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);  

tt) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 

49.39.Z); 

uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);  

vv) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);  

ww) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);  

xx) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);  

yy) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z);  

zz) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);  

aaa) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 

71.12.Z); 

bbb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);  

ccc) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);  

ddd) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);  

eee) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);   

fff) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);  

ggg) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 

28.94.Z);  

hhh) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania 

wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);  

iii) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);  

jjj) przeładunek towarów (PKD 52.24); 

kkk) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z); 

lll) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);  

mmm) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); 

nnn) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 

ooo) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych (PKD 62.09.Z); 
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ppp) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).” 
 

zamiast dotychczasowego brzmienia: 

 

„Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);  

b) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);  

c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z); 

d) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);  

e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 

46.19.Z); 

f) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);  

g) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);  

h) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

43.99.Z); 

i)       naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);  

j)       naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);  

k) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); 

l)        instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 

m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);  

n) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);  

o) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);  

p) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z); 

q) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 

r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);  

s) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 

t)       działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);  

u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);  

v) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 

w) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z);  

x) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); 

y) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);  

z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z.);  

aa) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z); 

bb) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);  

cc) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);-- 

dd) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 

surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z); 

ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych (PKD 46.12.Z);  
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ff) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 

(PKD 46.13. Z); 

gg) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów (PKD 46.14.Z);  

hh) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa 

domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z);  

ii) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, 

wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);  

jj) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych (PKD 46.17.Z);  

kk) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów (PKD 46.18.Z);  

ll) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);  

mm) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);  

nn) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 

46.73.Z);  

oo) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);  

pp) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);  

qq) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);  

rr) transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);  

ss) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);  

tt) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 

49.39.Z); 

uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);  

vv) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);  

ww) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);  

xx) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);  

yy) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z);  

zz) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);  

aaa) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 

71.12.Z); 

bbb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);  

ccc) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);  

ddd) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);  

eee) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);   

fff) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);  

ggg) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 

28.94.Z);  

hhh) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania 

wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);  

iii) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);  
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jjj) przeładunek towarów (PKD 52.24).” 

 

W związku z powyższym Zarząd Spółki zwrócił się do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie w/w 

zmiany Statutu w trybie § 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki. 

 

Następnie Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała nr 12/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna działając na podstawie  

§ 10. ust. 3 lit. a) Statutu Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu 

Spółki (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały) o dokonanie zmiany § 2 Statutu Spółki 

przez nadanie mu nowego brzmienia, tj.:   

 

„Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);  

b) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);  

c) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 

68.20.Z); 

d) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);  

e) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 

46.19.Z); 

f) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);  

g) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);  

h) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 

43.99.Z); 

i)       naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);  

j)       naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);  

k) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z); 

l)        instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); 

m) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);  

n) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);  

o) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);  

p) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku 

domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z); 

q) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); 

r) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);  

s) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z); 

t)        działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);  

u) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);  

v) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 
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w) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność (PKD 63.11.Z);  

x) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z); 

y) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z);  

z) produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z.);  

aa) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z); 

bb) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);  

cc) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);-- 

dd) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 

surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z); 

ee) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

przemysłowych (PKD 46.12.Z);  

ff) działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 

(PKD 46.13. Z); 

gg) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, 

statków i samolotów (PKD 46.14.Z);  

hh) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa 

domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z);  

ii) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, 

wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16.Z);  

jj) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów 

tytoniowych (PKD 46.17.Z);  

kk) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów (PKD 46.18.Z);  

ll) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);  

mm) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);  

nn) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 

46.73.Z);  

oo) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia 

hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);  

pp) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);  

qq) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);  

rr) transport lądowy, pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);  

ss) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z);  

tt) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany (PKD 

49.39.Z); 

uu) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);  

vv) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);  

ww) działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);  

xx) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);  

yy) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

(PKD 70.22.Z);  

zz) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);  

aaa) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 

71.12.Z); 
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bbb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana (PKD 74.90.Z);  

ccc) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);  

ddd) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);  

eee) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);   

fff) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z);  

ggg) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 

28.94.Z);  

hhh) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania 

wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z);  

iii) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z);  

jjj) przeładunek towarów (PKD 52.24); 

kkk) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z); 

lll) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);  

mmm) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z); 

nnn) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); 

ooo) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 
komputerowych (PKD 62.09.Z); 

ppp) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).” 
 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie, to jest za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 

przeciw nie było.  

 

ad 15 porządku obrad: 

 

Przewodniczący  zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:  

 

Uchwała nr 13/05/2021 

Rady Nadzorczej spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna 

10 maja 2021 roku 

 

1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Korporacja KGL Spółka Akcyjna przyjmuje 

i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej 

Spółki o wynagrodzeniach za lata 2019 - 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

Przewodniczący  stwierdził, iż w sprawie uchwały oddano 6 głosów, za uchwałą podjętą w 

głosowaniu jawnym oddano 6 (słownie: sześć) głosów „za”, głosów wstrzymujących się oraz głosów 
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przeciw nie było. 

 

 

 

ad 16 porządku obrad: 

 

Wolnych wniosków nie było. 

 

ad 17 porządku obrad: 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady posiedzenia. 

 

 

 

Podpisy osób obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej: 

 

1. Tomasz Michał Dziekan  ……………………………………………… 

 

2. Artur Lebiedziński ……………………………………………… 

 

3. Hanna Skibińska     ……………………………………… 

 

4. Lilianna Małgorzata Gromkowska ………………………………………... 

 

5. Bożena Okulus  …………………………………………… 

 

6. Bianka Grzyb    ………………………………………….. 

 

 

 

……………………..      ……………………. 

Przewodniczący       Protokolant 

 

 

Załączniki:  

1. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 

r. – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 04/05/2021; 

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok  – załącznik do uchwały Rady 

Nadzorczej nr 05/04/2021; 

3. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

propozycji zmian Statutu Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 10/05/2021; 

4. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

propozycji zmian Statutu Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 11/05/2021; 
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5. Wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

propozycji zmian Statutu Spółki – załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 12/05/2021; 

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 - 2020 – załącznik do 

uchwały Rady Nadzorczej nr 13/05/2021. 


