
Treść uchwał podjętych przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki GRUPA EMMERSON S.A. z siedzibą w Warszawie 
w dniu 28 czerwca 2013 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 21.332.947 akcji, co daje 23.732.947 głosów, 

a zatem Walne Zgromadzenie, zgodnie z kodeksem spółek handlowych może 

podejmować uchwały w sprawach wymienionych w porządku obrad. 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  22  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

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 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  33  



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie:   

Weronika Juszczyk  

Tadeusz Popławski  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  44  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad 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.  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 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012.   

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania Zarządu 

z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 

2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa 

Emmerson S.A. za rok obrotowy 2012, 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 2012,   

b)  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2012,   

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2012,   

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 

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

2012,  

e)  pokrycia straty za rok obrotowy 2012,  

f)  udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,   

g)  udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady 

Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2012,   

h) powołania Komitetu Audytu,  

i)  uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,  

j)  zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.   

10.  Wolne wnioski.  

12.  Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.   

§ 2. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  55  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

za rok obrotowy 2012 

 

§1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012  i 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania Walne 

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2012.   

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  66  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  

za rok obrotowy 2012. 



 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne 

Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący 

się 31.12.2012 r., składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 9.648.464,28 złotych, rachunku 

zysków i strat wykazującego stratę 6.865.266,47 złotych, zestawienia zmian w 

kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 

1.318.985,47 złotych, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie 

stanu środków pieniężnych o kwotę 196.065,30 złotych oraz dodatkowych informacji i 

objaśnień wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. 

za rok obrotowy 2012. 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa 

Emmerson S.A. za rok 2012 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 2012.   

 



§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 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  

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A.  

za rok obrotowy 2012 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

Grupa Emmerson S.A. za rok 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej 

z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za okres od dnia 

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. składające się z wprowadzenia do sprawozdania 

finansowego, bilansu wykazującego sumę bilansową w kwocie 9.192.821,42 złote, 

rachunku zysków i strat wykazującego stratę 7.319.999,10 złotych, zestawienia 

zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu  o 1.773.718,10 złotych, 

rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 135.355,35 złotych oraz dodatkowych informacji i objaśnień 

wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 



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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  99  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 

 

§1. 

Wobec zatwierdzenia bilansu spółki za rok obrotowy 2012, wykazującego stratę netto 

w kwocie 6.865.266,47  złotych. 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 2012 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 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1100  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

Tadeuszowi Popławskiemu 

za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. 

 

§1. 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi 

Popławskiemu z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 

obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.   

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1111  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

Markowi Krajewskiemu za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Krajewskiemu 

z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1122  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 



w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Aleksandrowi Skirmunttowi za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi 

Skirmunttowi, z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w 

roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.   

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1133  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 Rafałowi Ignaszewskiemu za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi 

Ignaszewskiemu, z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1144  



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Grzegorzowi Bubeli za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli, z 

wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 

kończącym się 31.12.2012 r.   

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1155  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Piotrowi Kalinkowskiemu za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi 

Kalinkowskiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.   

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 



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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1166  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

Dariuszowi Książakowi za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Książakowi, 

z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 

obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.   

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1177  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

 Arkadiuszowi Garbackiemu za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r. 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi 

Garbackiemu, z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w roku obrotowym kończącym się 31.12.2012 r.   

§ 2. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała numer 18 nie została podjęta. 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  1199  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki 

 

§1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 26 pkt 13) Statutu 

Spółki niniejszym przyjmuje Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa 

Emmerson S.A., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.   

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------ 

 

UUCCHHWWAAŁŁAA  NNRR  2200  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 28.06.2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 

 

§1. 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 26 pkt 14) Statutu Spółki niniejszym 

zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Grupa Emmerson S.A. w brzmieniu 

przyjętym Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14.06.2013 roku. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.332.947 

akcji, stanowiących 42,66 % (czterdzieści dwa sześćdziesiąt sześć setnych procenta) 

kapitału zakładowego, łącznie oddano 23.732.947 ważnych głosów, z czego 

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

wobec czego uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 


