
Uchwała nr 1 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia 

 

§ 1 

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego 

zgromadzenia Panią Małgorzatę Beatę Zapart.----------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

 

          Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 

akcji stanowiących 43,43 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 45 832 947 ważne 

głosy, przy czym: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 za uchwałą zostały oddane 45 832 947 głosy, ------------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 2 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez walne 

zgromadzenie 

 

§ 1. 

„Uchyla się dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania 

dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”--------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  



 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 3 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1. 

„Walne zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:----------------------------------- 

- Małgorzata Beata Zapart,--------------------------------------------------------------------------------- 

- Weronika Juszczyk.--------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 4 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

o przyjęciu porządku obrad 

 

„§ 1 

Walne zgromadzenie przyjmuje porządek obrad o następującej treści:----------------------------- 

1. Otwarcie obrad walnego zgromadzenia.--------------------------------------------------------- 



2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.------------------------------------------------ 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------- 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji 

powoływanych przez zwyczajne walne zgromadzenie. -------------------------------------------  

5. Wybór komisji skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------  

6. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------  

7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki, sprawozdania zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2013, 

sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 

2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z 

działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego 

spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2013, a także przedstawienie przez 

radę rocznego sprawozdania z działalności rady nadzorczej.------------------------------------- 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------  

a) - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok 

obrotowy 2013,--------------------------------------------------------------------------------- 

b) - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013,- 

c) - rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

Grupa Emmerson S.A. w roku 2013,------------------------------------------------------------ 

d) - rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2013,--------------------------------- 

e) - pokrycia straty za rok obrotowy 2013,---------------------------------------------------------- 

f) - udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,-------------------------------------------- 

g) - udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------------------ 

h) - zmiany § 13, § 15 ust. 2 i 3, § 17 ust. 8, § 23 ust. 3 i 4 statutu spółki oraz udzielenia 

radzie nadzorczej upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki,-------- 

i) zatwierdzenia regulaminu rady nadzorczej w związku ze zmianą statutu spółki,--------- 



10. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała nr 5 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013 

 

§1. 

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013 i 

zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne 

zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013.-- 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 



 

Uchwała nr 6 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki 

za rok obrotowy 2013  

 

§ 1. 

„Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z 

opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie 

zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od dnia 01.01.2013 roku do 31.12.2013 

roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu wykazującego 

sumę bilansową w kwocie 10.759.693,25 zł (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt 

dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia pięć groszy), rachunku 

zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 5.186.269,94 zł (pięć milionów sto 

osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery 

grosze), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału 

własnego o kwotę 186.269,94 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 

dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), rachunku przepływów pieniężnych, 

wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 245.673,40 zł (dwieście 

czterdzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) oraz 

dodatkowych informacji i objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.------------ 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, ------------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

 



Uchwała nr 7 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. 

za rok obrotowy 2013 

 

§1. 

„Po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson 

S.A. za rok 2013 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania tego sprawozdania, 

walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2013.--------------------------------------------------------- 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, ------------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 8 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa 

Emmerson S.A. za rok obrotowy 2013  

 

§ 1. 

„Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa 

Emmerson S.A. za rok obrotowy 2013 i zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej z badania 

tego sprawozdania, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 01.01.2013 roku do 

31.12.2013 roku, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu 



wykazującego sumę bilansową w kwocie 14.599.523,24 zł (czternaście milionów pięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia cztery grosze), 

rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 788.124,89 zł (siedemset 

osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy), 

zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

4.211.875,11 zł (cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć 

złotych i jedenaście groszy), rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zwiększenie 

środków pieniężnych o sumę 187.211,22 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście 

jedenaście złotych i dwadzieścia dwa grosze) oraz dodatkowych informacji i objaśnień wraz z 

opinią niezależnego biegłego rewidenta.-------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, ------------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

 

Uchwała nr 9 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2013, wykazującego stratę netto w 

kwocie 5.186.269,94 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt 

dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), 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 2013 ze środków pochodzących z 

kapitału zapasowego.--------------------------------------------------------------------------------------- 



§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, ------------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 10 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu Markowi Krajewskiemu 

za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu z 

wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2013 roku.--------------------- 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 



 

Uchwała nr 11 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Emmerson Realty S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu 

Tadeuszowi Popławskiemu za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tadeuszowi Popławskiemu 

z wykonywania przez niego obowiązków prezesa zarządu oraz wiceprezesa zarządu spółki w 

2013 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 12 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Markowi Krajewskiemu 

z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w  2013 roku.-------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „--------------------------------------------------------- 

 



          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 13 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Piotrowi Jakubowskiemu za rok obrotowy 2013 

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Jakubowskiemu 

z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku.--------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” --------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 14 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Tomaszowi Szczęsnemu za rok obrotowy 2013 



 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Tomaszowi Szczęsnemu 

z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku. -------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------ 

 

 

Uchwała nr 15 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Arkadiuszowi Garbackiemu 

z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku. -------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  



 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 16 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Karolowi Sawickiemu za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Karolowi Sawickiemu z wykonywania 

przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku. ---------------------------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------ 

 

Uchwała nr 17 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Rafałowi Ignaszewskiemu za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Rafałowi Ignaszewskiemu 

z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku. -------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 



 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------ 

 

 

Uchwała nr 18 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Dariuszowi Książakowi za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Dariuszowi Książakowi 

z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku. -------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------ 

 



 

Uchwała nr 19 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

Grupa Emmerson S.A. w Warszawie 

z 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy 2013  

 

§1. 

„Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Kalinkowskiemu 

z wykonywania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2013 roku. -------- 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”---------------------------------------------------------- 

 

          Przewodnicząca walnego zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym 

z reprezentowanych na zgromadzeniu 43 432 947 akcji stanowiących 43,43 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 46 832 947 ważnych głosów, przy czym: ----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 46 832 947 głosów, -------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się nie było, ----------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. ------------------------------------------------------------ 

 

 

 


