
 

 

Uchwała nr ……/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści 

Spółki w 2008r. 

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza  

sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści Spółki w 2008r .  
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Uchwała nr ……/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalno ści 

grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2008  

 

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatw ierdza 

sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści grupy kapitałowej Mercor 

SA w roku 2008. 
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorcze j z 

działalno ści w 2008r. 

   

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatw ierdza 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalno ści w 2008r .  
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Uchwała nr ……/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ółki za rok 

2008 

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z a rt. 

53 § 1 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze z m.) Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza  

sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008. 
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan ia 

finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2008  

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 63c  

ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze śnia 1994 r. o rachunkowo ści 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze z m.) Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza  

skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitał owej Mercor 

SA za rok 2008.   
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 200 8 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym postanawia  zysk 

osi ągni ęty przez Spółk ę w roku obrotowym 2008 w cało ści 

przeznaczy ć na kapitał zapasowy Spółki.  
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

       z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nad zorczej 

z wykonania przez nich obowi ązków w roku obrotowym 2008. 

 

§1 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 

z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p. Lucjanowi 

Myrdzie.  

§2 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 

z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p.  Wojciechowi 

Górskiemu.  

§3 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 

z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p. Janowi 

Brudnickiemu. 

§4 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 

z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p. Tomaszowi 

Rutowskiemu. 

§5 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 

z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p. Bła Ŝejowi 

śmijewskiemu.  

§6 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 
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z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p. Krzysztofowi 

Krawczyk. 

§7 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 

z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p. Michałowi 

Chałaczkiewicz.  

§8 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 

z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p. Grzegorzowi 

Nagulewicz. 

§9 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym ab solutorium 

z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 2008 p. Jabubowi 

Ryzenko. 
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna(„Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu p. 

Marianowi Popinigis z wykonania przez niego obowi ązków w roku 

obrotowym 2008. 

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela pa nu 

Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania przez niego 

obowi ązków Prezesa Zarz ądu w roku obrotowym 2008.  



 

Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu p. 

Krzysztofowi Krempe ć z wykonania przez niego obowi ązków w roku 

obrotowym 2008. 

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela pa nu 

Krzysztofowi Krempe ć absolutorium z wykonania przez niego 

obowi ązków Prezesa Zarz ądu w roku obrotowym 2008.  



 11 

 

Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarz ądu p. 

Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obo wi ązków w 

roku obrotowym 2008. 

 

Działaj ąc na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne 

Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela pa nu 

Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania pr zez niego 

obowi ązków Pierwszego Wiceprezesa Zarz ądu w roku obrotowym 

2008.  
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§1 

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia nini ejszym 

zmieni ć Statut Spółki poprzez zmian ę § 8 ust ęp 2 oraz §17 

Statutu Spółki które otrzymuj ą nowe nast ępuj ące brzmienie: 

„§8 

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Wal nego 

Zgromadzenia, je Ŝeli Zarz ąd nie zwoła go w terminie, o którym 

mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak równie Ŝ Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, je Ŝeli jego zwołanie uzna za wskazane.” 
 

„§ 17 

Przewidziane prawem ogłoszenia b ędą publikowane zgodnie z 

wymogami odpowiednich przepisów, w tym ogłoszenia o  zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia b ędą dokonywane na stronie internetowej 

Spółki oraz w sposób okre ślony dla przekazywania informacji 

bie Ŝących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych d o 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publ icznych.” 

 
§2 

PowyŜsze zmiany Statutu wejd ą w Ŝycie w dniu 3 sierpnia 2009r.  
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r. 

w sprawie upowa Ŝnienia Rady Nadzorczej do przyj ęcia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki 

 

Działaj ąc na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzen ie 

spółki Mercor SA postanawia niniejszym upowa Ŝni ć Rad ę 

Nadzorcz ą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 

Spółki uwzgl ędniaj ącego w szczególno ści zmiany wynikłe 

z uchwał przyj ętych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku, jak równie Ŝ uchwały nr 

4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar iuszy 

spółki Mercor Spółka Akcyjna w Gda ńsku z dnia 28 marca 2008 

w sprawie zmiany statutu w drodze wprowadzenia do s tatutu 

spółki upowa Ŝnienia Zarz ądu spółki do podwy Ŝszenia kapitału 

zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z prawem 

Zarz ądu za zgod ą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy 

w cało ści lub w cz ęści prawa poboru akcji emitowanych w ramach 

kapitału docelowego oraz uchwał Zarz ądu podj ętych w wykonaniu 

wskazanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia. 
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki  MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie przyj ęcia nowego brzmienia regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy 

§1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  spółki Mercor SA uchwala 

niniejszym nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgroma dzenia 

Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu jak w zał ączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§2 

Uchyla si ę jednocze śnie uchwał ę nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Mercor SA z dnia 25 maja 2007r. w prze dmiocie  

uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonar iuszy.  

§3  

Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu 3 sierpnia 2009r. 
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Uchwała nr ………/2009 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

 spółki  MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) 

w Gdańsku 

z dnia 30 czerwca 2009r.  

w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej  

§1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  spółki Mercor SA dokonuje 

niniejszym zmiany § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej  przyj ętego 

uchwał ą nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 25 maja 2007 roku poprzez nada nie mu 

nast ępuj ącego brzmienia:   

„§ 14 

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walneg o 

Zgromadzenia, je Ŝeli Zarz ąd nie zwoła go w terminie, o którym 

mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak równie Ŝ Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, je Ŝeli jego zwołania uzna za wskazane.” 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w dniu 3 sierpnia 2009r. 

 


