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Uchwała nr __  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMMERSON CAPITAL S.A.  

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Pana/Panią  ______________________________ 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

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. 

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., 
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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. 

 

Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku  

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. 

 

Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku  
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w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie: 

_______________________________________________________________  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 Uchwała nr __ 

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. 

 

 

Uchwała nr __ 

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: 

 wprowadzenia do sprawozdania finansowego,  

 bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011r. wykazującego sumę bilansową 

w kwocie__________________,  

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

wykazującego ____________,  

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

do 31.12.2011r. wykazującego ___________________, 

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

wykazującego _____________________ , 

 oraz dodatkowych informacji i objaśnień.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

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 ____ złotych, 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.  
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

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. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

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. 
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Uchwała nr __ 

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. 

 

Uchwała nr __ 

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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 
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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. 

 

 

Uchwała nr __ 

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. 

 

 

Uchwała nr __ 

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. 
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§ 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej  

Aleksandra Skirmuntta 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana 

Aleksandra Skirmuntta. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr __ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EMMERSON CAPITAL S.A. 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej  

_____________. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki 

Pana/Panią __________________ 
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


