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FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 

NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI SEKA S.A. 
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2012R. NA GODZINĘ 11.00. 

 
 
 
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi 
warunku oddania głosu przez pełnomocnika.  
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.  
 
Projekty uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 
SEKA S.A. w dniu 19 czerwca 2012 r. są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego 
formularza. 
 
 

Dane Mocodawcy:  

Imię/Nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………………..  

Adres zamieszkania/Siedziby: ……………………………………………………………………………….  

PESEL/REGON: ………………………………………………………………………………………………… 

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………………………………………… 

 

Dane Pełnomocnika:  

Imię/Nazwisko/Firma: ………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania/Siedziby: …………………………………………………………………………...…  

PESEL/REGON: ………………………………………………………………………………………………..  

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ……………………………………………………………...  

 
 
Zamieszczone poniŜej tabele umoŜliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika 

odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o 

zwołaniu ZWZ.  

 

Mocodawca powinien wydać instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej 

rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien 

wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, wskazując sposób wykonywania prawa głosu 

przez pełnomocnika.  

 

JeŜeli Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony 

jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować 

„za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji 

uznaje się, Ŝe Pełnomocnik upowaŜniony jest do głosowania we wskazany sposób z 

wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.  
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1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  
 

 

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….................... 

Dodatkowe instrukcje: ………………………….. 

 

 

 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:. Liczba akcji:. Liczba akcji: Liczba akcji: 
  

 

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….................... 

Dodatkowe instrukcje: ………………………….. 

 
 
 
 
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

2011r.  

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….................. 

Dodatkowe instrukcje: ………………………….. 
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4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 
Rady za 2011r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2011, oceny 
sprawozdania Zarządu za rok 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie 
podziału zysku za rok 2011.  

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  
 

 

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….................. 

Dodatkowe instrukcje: ………………………….. 

 

 

 

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 
2011. 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje: ………………………….. 

 

 

 

6. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2011r.  

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje: ………………………….. 
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7. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011r. (dot. p. Adama Koseskiego) 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje: ………………………….. 

 

 

 

8. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011r. (dot. p. Tomasza Adamusa) 

 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje:………………………….. 

 

 

 

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011r. (dot. p. Jacka Całusa) 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje:………………………….. 
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10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011r. (dot. p. Zbigniewa Izdebskiego) 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje:………………………….. 

 

 

 

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011r. (dot. p. Adama Mazura) 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje:………………………….. 

 

 

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011r. (dot. p. Michała Sekunda) 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje:………………………….. 
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13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011r. (dot. p. Krzysztofa Pniewskiego) 

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje:………………………….. 

 

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z 
wykonania obowiązków w 2011r.  

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje:………………………….. 

 

 

15. Uchwała w sprawie ustalenia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej.  

 

ZA  PRZECIW  WSTRZYMUJĘ SIĘ  WG UZNANIA 
PEŁNOMOCNIKA  

Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji:  Liczba akcji: 
  

 

W przypadku glosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:……………………….. 

Dodatkowe instrukcje:………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 7 z 26 

 

Załącznik nr 1 do Formularza wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A., zwołanym na dzień 19 czerwca 
2012r. na godzinę 11.00. 

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie 

zwołanego na dzień 19 czerwca 2012 r., na godzinę 11.00. 

 

 

Uchwała Nr 1 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

Na podstawie art. 409 §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  
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Uchwała Nr 2 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.  

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie przejęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

2011. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady 

w roku 2011 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2011, oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2011 oraz oceny wniosku Zarządu 

w sprawie podziału zysku za rok 2011.  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011r.  

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 

Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2011r.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

z wykonywania przez niego obowiązków w 2011r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej 

Spółki. 

12. Zamknięcie obrad.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

Uchwała Nr 3 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  
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Uchwała Nr 4 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 

2011r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2011, oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności za rok 2011 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie 

podziału zysku za rok 2011. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie 

zatwierdza przedłoŜone - zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2011 oraz oceny 

sprawozdania finansowego za rok 2011 w zakresie zgodności z księgami 

rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności za rok 2011, a takŜe oceny wniosku Zarządu w sprawie 

podziału zysku za rok 2011. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  
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Uchwała Nr 5 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, obejmujące:  

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą 29.738.621,67 zł ( dwadzieścia dziewięć milionów 

siedemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 

sześćdziesiąt siedem groszy );  

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący 

zysk netto w kwocie 4.099.573,59 zł ( cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć 

tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy );  

3) zestawienie zmian w kapitale ( funduszu ) własnym za rok obrotowy od 

01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 

5.052.073,59 zł ( pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt trzy złote 

pięćdziesiąt dziewięć groszy);  

4) rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 

31.12.2011, wykazujący wzrost stanu środków pienięŜnych o kwotę 154.309,11 

zł ( sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć złotych jedenaście groszy ) 

oraz  

5) dodatkową informację i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

Uchwała Nr 6 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie podziału zysku za 2011r. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie po uwzględnieniu 

wniosku Zarządu Spółki postanawia wygospodarowany w 2011 roku zysk netto 

Spółki w kwocie 4.099.573,59 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

pięćset siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy), podzielić w 

następujący sposób: 

1) 3.699.573,59 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

pięćset siedemdziesiąt trzy złote 59/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału 

zapasowego, 

2) 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę 

dywidendy dla akcjonariuszy. 

 

§ 2 

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,10 PLN (słownie: 

dziesięć groszy).  

2. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4.000.000 (słownie:  cztery miliony).  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 29 czerwca 2012r. 

oraz dzień wypłaty dywidendy na 16 lipca 2012r. 
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§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

 

Uchwała Nr 7 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania obowiązków w 2011r. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi 

Koseskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego 

obowiązków w 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

Uchwała Nr 8 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania obowiązków w 2011r. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi 

Adamusowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  
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Uchwała Nr 9 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania obowiązków w 2011r. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi 

Całusowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

Uchwała Nr 10 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania obowiązków w 2011r. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 
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Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi 

Izdebskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

Uchwała Nr 11 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania obowiązków w 2011r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi 

Mazurowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

 

Uchwała Nr 12 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania obowiązków w 2011r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Panu 

Michałowi Sekunda – z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  
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Uchwała Nr 13 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonywania obowiązków w 2011r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Panu 

Krzysztofowi Pniewskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

 

Uchwała Nr 14 / 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania 

obowiązków w 2011r. 
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§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w 

Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Sekunda – z 

wykonywania przez niego obowiązków w 2011 roku. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

 

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

Uchwała Nr 15/ 06 / 2012 

z dnia 19 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie ustalenia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Działając na podstawie § 21 pkt 3 Statutu Spółki SEKA S.A., Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu 

zaproponowanym przez Radę Nadzorczą w dniu 11 maja 2012 roku, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący ……….akcji, z których 

oddano ………waŜnych głosów, co stanowi …….% akcji w całym kapitale 

zakładowym Spółki. 

Oddano …….. głosów „za”. 

Oddano ………głosów „przeciw”. 

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący …..głosów.  

Zgłoszono ……..sprzeciwów.  

 

 

Załącznik 

R E G U L A M I N  R A D Y  N A D Z O R C Z E J  

SEKA SPÓŁKI AKCYJNEJ  
z siedzibą w Warszawie 

 

§ 1 

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli 

Spółki, działającym w interesie Spółki. 

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał 

Walnego Zgromadzenia, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie 

uwzględniającym jej rolę oraz funkcję w Spółce, Kodeksu spółek handlowych 

oraz innych przepisów prawa obowiązujących spółki akcyjne. 

§ 2 

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, moŜe jednak delegować 

swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności 

nadzorczych względnie kontrolnych. W takim przypadku członek Rady 

Nadzorczej z wykonywanych czynności obowiązany jest składać Radzie pisemne 

sprawozdania w terminach określonych Jej uchwałą.  

2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 członków, powoływanych 

i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie 

Spółki. 

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej oraz okres ich kadencji określa Walne 

Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami Statutu. Członkowie kaŜdej Rady 

powoływani są na wspólną kadencję. W przypadku wygaśnięcia mandatu 
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członka Rady w toku kadencji Rady, nowy członek Rady powoływany jest do 

końca trwającej w danym czasie Jej kadencji.  

4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać naleŜyte wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe i Ŝyciowe, reprezentować swoją postawą wysoki poziom 

moralny oraz dysponować moŜliwością poświęcenia niezbędnego czasu dla 

właściwego wykonywania swojej funkcje w Radzie. 

§ 3 

1. O zaistniałym konflikcie interesów w danej sprawie, członek Rady winien 

poinformować pozostałych Jej członków. Za konflikt interesów w sprawie 

uwaŜane są w szczególności wszelkie okoliczności mogące rodzić podejrzenie 

o brak bezstronności tegoŜ członka Rady. W takim przypadku członek Rady 

obowiązany jest w danej sprawie powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz 

uczestniczenia w głosowaniu. 

2. Zarząd Spółki obowiązany jest dostarczyć kaŜdemu kandydatowi na członka 

Rady aktualny Regulamin Rady Nadzorczej oraz odebrać oświadczenie od 

kaŜdego kandydata o powiązaniach z akcjonariuszami Spółki, posiadającymi 

akcje imienne w Kapitale Zakładowym Spółki. 

3. W przypadku zamiaru powołania całego składu danej Rady Nadzorczej na 

kolejną kadencję, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa na 

przewodniczącym Rady dotychczasowej Jej kadencji. 

4. Oświadczenia wymienione w ust. 2 i 3 archiwizowane są przez Spółkę.  

§ 4 

1. Do zadań Rady naleŜą, w szczególności: 

a) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki na daną kadencję oraz 

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, dokonywanie wyboru 

prezesa Zarządu oraz rozdział poszczególnych funkcji w Zarządzie 

wieloosobowym a takŜe powoływanie nowych członków Zarządu w przypadku 

wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka Zarządu wieloosobowego w 

okresie trwania kadencji Zarządu, z ewentualnym dokonaniem nowego 

rozdziału funkcji w tym Zarządzie;  

b) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki, jak 

równieŜ wszelkich umów łączących członka Zarządu ze Spółką, z wyjątkiem 

przypadków odmiennie uregulowanych w obowiązujących spółki akcyjne 

przepisach prawa;  
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c) reprezentowanie Spółki przy wszystkich czynnościach prawnych z członkami 

Zarządu lub w sprawach, w których członek zarządu podlega wyłączeniu z 

uwagi na zaistniały konflikt interesów, o ile przepisy Kodeksu spółek 

handlowych nie przewidują zachowania szczególnej formy dla danej 

czynności prawnej, z wyłączeniem działania Rady;  

d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; 

e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy; 

f) wydawanie opinii nie obligatoryjnych w sprawach objętych porządkiem obrad 

Walnego Zgromadzenia, w których Rada uzna to za celowe.  

g) badanie - z końcem kaŜdego roku obrotowego - sprawozdania finansowego 

Spółki, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych dokumentów 

objętych tym sprawozdaniem, co do zgodności z księgami, dokumentami 

źródłowymi, jak i ze stanem faktycznym; 

h) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu 

dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; 

i) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników czynności, wymienionych w punktach g) oraz h); 

j) delegowanie członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuŜszy niŜ trzy miesiące, 

do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w zastępstwie 

członka Zarządu nie mogącego sprawować powierzonych Jemu czynności. W 

przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji 

członka Zarządu, zawieszeniu ulegają jego prawa i obowiązki związane z 

członkowstwem w Radzie oraz prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia 

funkcji Jej członka. Członkowi Rady oddelegowanemu do zastępczego 

wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie 

równe wynagrodzeniu członka Zarządu, którego czynności wykonuje. 

Delegowany członek Rady jest zobowiązany złoŜyć Radzie Nadzorczej pisemne 

sprawozdanie z wykonywania powierzonych Jemu takich czynności;  

k) ewentualne ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, jak równieŜ 

wprowadzanie w nim zmian o charakterze redakcyjnym, w przypadku 

nałoŜenia takiego obowiązku na Radę przez Walne Zgromadzenie; 

l) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności 

konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki; 

m) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd. 
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§ 5 

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z członkami 

Zarządu oraz w sporach między nimi, a Spółką. Umowy z członkami Zarządu w 

imieniu Rady zawierane są przez przewodniczącego Rady lub innych 

upowaŜnionych przez Radę Jej członków, przy czym powyŜsze postanowienie 

dotyczy takŜe udzielonych przez Radę pełnomocnictw do reprezentowania Spółki w 

sporach z członkami Zarządu. 

§ 6 

Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu, Rada Nadzorcza obowiązana jest 

uwzględnić jego motywacyjny charakter, a takŜe inne okoliczności zapewniające 

efektywne i płynne zarządzanie sprawami Spółki. Wynagrodzenie to winno ponadto 

odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku 

do wyników ekonomicznych Spółki i wiązać się z zakresem odpowiedzialności 

danego członka Zarządu, wynikającej z pełnionej w nim funkcji. 

§ 7 

1. Rada moŜe, w kaŜdym czasie, Ŝądać od Zarządu oraz pracowników Spółki 

udzielenia wszelkich wyjaśnień i składania sprawozdań we wszystkich sprawach 

Spółki, przeglądać Jej księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy 

Spółki. 

2. Rada moŜe zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla 

swego uŜytku ekspertyzy względnie sporządzenia stosownych opinii, w tym opinii 

prawnych lub ekonomicznych. 

3. Spółka obowiązana jest zapewnić Radzie Nadzorczej obsługę prawną w zakresie 

niezbędnym do realizacji Jej funkcji, w tym opracowywanie wszelkiej 

dokumentacji związanej z Jej funkcjonowaniem.  

4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez 

przewodniczącego Rady lub innego członka Rady upowaŜnionego do zwołania Jej 

posiedzenia. Członkowie Zarządu uprawnieni są do udziału w posiedzeniach 

Rady, uczestnicząc w takich posiedzeniach z głosem doradczym. Członkowie 

Zarządu są jednak wyłączeni z posiedzeń Rady lub ich części, które dotyczą 

spraw personalnych danego członka Zarządu, w szczególności w sprawach 

dotyczących ich odwołania lub odpowiedzialności wobec Spółki, jak równieŜ 
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ustalenia ich wynagrodzeń lub innych naleŜności przypadających danemu 

członkowi od Spółki, o ile Rada nie postanowi inaczej. 

§ 8 

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych 

Zgromadzeń i wytycznych Rady. 

§ 9 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w kaŜdym roku 

obrotowym. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, 

względnie na pisemny wniosek Jej członka lub Zarządu Spółki. W przypadku 

braku moŜliwości zwołania posiedzenia Rady przez Jej przewodniczącego, 

posiedzenie zwołuje wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wyznaczony 

przez Radę Jej członek, z własnej inicjatywy lub na wyŜej wymieniony wniosek 

członka Rady albo Zarządu Spółki. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych 

lub przesyłką kurierską, przy czym zaproszenie na posiedzenie Rady winno 

określać takŜe jego porządek i być wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed 

planowanym terminem posiedzenia. Na pisemny wniosek członka Rady 

zaproszenia na posiedzenie Rady mogą zostać nadane listem zwykłym, pod 

warunkiem uprzedniego pisemnego wskazania przez członka Rady numeru 

faksu lub adresu e-mail, na który zostanie równolegle wysłane zaproszenie. 

Uchybienie terminowi zwołania posiedzenia Rady moŜe powodować jego 

bezskuteczność, chyba Ŝe takie posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania, 

a wszyscy członkowie Rady wyraŜą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i 

potwierdzą taki fakt pisemnie, względnie złoŜą podpisy na sporządzonej przed 

posiedzeniem liście obecności z odpowiednią adnotacją. Postanowienie powyŜsze 

dotyczy odpowiednio uchybienia obowiązkowi powiadomienia członków Rady o 

porządku obrad, jak równieŜ rozszerzenia spraw będących jego przedmiotem lub 

ustalenia nowego zmienionego porządku danych obrad. 

§ 10 

1. Dla waŜności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi w 
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Spółce przepisami prawa. 

2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeŜeli na posiedzeniu 

obecna jest co najmniej połowa członków Rady. 

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W 

przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. 

§ 11 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę 

posiedzenia, nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na 

posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz 

adnotację o ewentualnie zgłoszonych zdaniach odrębnych. 

2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu. 

3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. 

Pod protokołem podpis moŜe złoŜyć równieŜ obecny na posiedzeniu protokolant.  

4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce. 

§ 12 

Rada moŜe wyraŜać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do 

Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami. Na kolejnym posiedzeniu 

Rady Zarząd powinien przedstawić informację o sposobie wykonania takich 

wniosków i zaleceń, jak równieŜ wykorzystania zgłoszonych przez Radę propozycji. 

§ 13 

1. Spółka obowiązana jest zapewnić Radzie Nadzorczej pełną obsługę 

administracyjno - biurową związaną z wykonywaniem Jej obowiązków oraz 

ponosić niezbędne koszty dla prawidłowego funkcjonowania Rady.  

2. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i 

materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności 

związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej. 

§ 14 

Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania od Spółki 

wynagrodzenia w wysokości ustalonej w obowiązującej w tym czasie uchwale 

Walnego Zgromadzenia. 
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§ 15 

1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, 

zastępując w całości dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej waŜności uchwały Walnego 

Zgromadzenia.  


