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Treść uchwał podjętych przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

Spółki EMMERSON CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu 29 czerwca 2012 roku 

 

 
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została wybrana Uchwałą nr 1 

w głosowaniu tajnym Małgorzata Zapart, która wybór przyjęła, zarządziła 

sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że dzisiejsze Walne 

Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, w trybie art. 402¹ ksh, na Walnym 

Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.209.947 (dziewięć milionów dwieście 

dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji, co daje 11.609.947 

(jedenaście milionów sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści 

siedem) głosów, a zatem Walne Zgromadzenie, zgodnie z kodeksem spółek 

handlowych może podejmować uchwały w sprawach wymienionych w porządku 

obrad.  

 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek o następującej treści:  

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

jego zdolności do podejmowania uchwał.  

4) Przyjęcie porządku obrad.  

5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru 

komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.  

6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
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7) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r.  

8) Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy kończący się 31.12.2011r., 

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy kończący się 31.12.2011r.,  

c) pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r.,  

d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 

31.12.2011r.,  

e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 

31.12.2011r.,  

f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  

9). Wolne wnioski.  

10). Zamknięcie obrad  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku  
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w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji 

powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność 

głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie: 

Małgorzata Zapart, Tadeusz Popławski.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 
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procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

 Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

kończący się 31.12.2011r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego 

sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITALS.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy kończący się 31.12.2011r. 
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§ 1 
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 

31.12.2011r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego 

sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Spółki składające się z:  

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,  

2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r. wykazującego sumę bilansową w 

kwocie 10.287.277,39,- złotych (dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i trzydzieści dziewięć groszy),  

3. rachunku zysków i strat za okres od 01.09.2010r. do 31.12.2011r. wykazującego 

stratę netto w wysokości 1.640.531,13,- złotych (jeden milion sześćset czterdzieści 

tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i trzynaście groszy),  

4. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.09.2010r. do 

31.12.2011r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.188.489,87,- 

złotych (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt 

dziewięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),  

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.09.2010r. do 31.12.2011r. 

wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 397.607,86,- 

złotych (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedem złotych i 

osiemdziesiąt sześć groszy),  

6. dodatkowych informacji i objaśnień.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 7 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Wobec zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od 01.09.2010r. do 

31.12.2011r, wykazującego stratę netto w kwocie 1.640.531,13,- złotych (jeden 

milion sześćset czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych i trzynaście 

groszy)  Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w 

sprawie pokrycia straty i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej postanawia o 

pokryciu straty uzyskanej w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011r. ze środków 

pochodzących z zysków z lat przyszłych.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi 

Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 

roku obrotowym kończącym się 31.12.2011r. 
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Krajewskiemu 

z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym kończącym się 31.12.2011r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 10 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Aleksandrowi Skirmunttowi za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi 

Skirmunttowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Rafałowi Ignaszewskiemu za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi 

Ignaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011r.  

 

§ 2. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Grzegorzowi Bubeli za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli z 

wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym kończącym się 31.12.2011r.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 13 



 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Grzegorzowi Wojtylakowi za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi 

Wojtylakowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy kończący się 31.12.2011r. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi 

Kalinkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2011r.  

 

§ 2. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.209.947 

(dziewięciu milionów dwustu dziewięciu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) 

akcji, stanowiących 87,71% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt jeden setnych 

procenta) kapitału zakładowego, łącznie oddano 11.609.947 (jedenaście milionów 

sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 

wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, 

wobec czego uchwała została podjęta.  

 

 

 


