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PROJEKTY UCHWAŁ 
 

 
 
 

Uchwała nr 1/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL Spółka 
Akcyjna z działalności Spółki w roku 2008. 
 
 

§ 1. 
 
Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 
 
– po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
   2008 zatwierdza przedłoŜone sprawozdanie. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uchwała nr 2/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. 
 
 

§ 1. 
 
Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 
obejmującego: 
 
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
– bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 
    27.206.978,63 zł, 
– rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości  
    4.566.473,31 zł,  
– rachunek przepływów pienięŜnych, 
– zmiany w kapitale własnym, 
– informację dodatkową, 
 
oraz po zapoznaniu się z opinią niezaleŜnego biegłego rewidenta 
zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uchwała nr 3/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2008. 
 
 

§ 1. 
 
Działając zgodnie z art. 395 § 5. ksh. i pkt.12.ppkt.12.2. statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 
 
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej ZASTAL za rok 2008 obejmującego: 
 
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
– bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 
   w wysokości 93.811.536,83 zł, 
– rachunek zysków i strat za rok 2008 wykazujący zysk netto  
   w wysokości 4.037.023,71 zł, 
– rachunek przepływów pienięŜnych, 
– zmiany w kapitale własnym, 
– informację dodatkową, 
 
oraz po zapoznaniu się z opinią niezaleŜnego biegłego rewidenta 
zatwierdza przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
grupy kapitałowej ZASTAL. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uchwała nr 4/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku 2008 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2008. 
 
 

§ 1. 
 
Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 
 
– zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008  
   oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2008. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uchwała nr 5/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie podziału zysku za rok 2008. 
 
 

§ 1. 
 
Działając zgodnie z art. 393 i art.395 § 2 ksh. oraz pkt. 12.ppkt.12.1.1. 
statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 
co następuje: 
 
– zysk netto za rok 2008 w kwocie 4.566.473,31 zł przeznacza się na  
   pokrycie straty z roku 2002. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uchwała nr 6/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania 
obowiązków w 2008r. 
 
Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 
2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po 
przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2008 Zarządowi Spółki w składzie: 
 
– Adam LeŜański – Prezes Zarządu 
 
– Miron Czwojda  – Wiceprezes Zarządu do 27 czerwca 2008 r. 
 
– Janusz Łuczyński – od 28 czerwca 2008 r. do 25 września 2008 r.  
                                        Członek Rady Nadzorczej delegowany do 
                                        wykonywania czynności Członka Zarządu, 
                                     – od 26 września 2008 r. – Wiceprezes Zarządu 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uchwała nr 7/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej  ZASTAL SA 
z wykonania obowiązków w 2008 r. 
 
Działając zgodnie z art. 393 ksh. i pkt.12.ppkt.12.1.1. statutu Spółki 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 
2008, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po 
przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2008 Radzie Nadzorczej działającej  
w składzie: 
 
1. Jan Olszewski – Przewodniczący 
2. Janusz Łuczyński:  
     – do 27 czerwca 2008 r. – Zastępca Przewodniczącego, 
     – od 28 czerwca 2008 r. do 25 września 2008 r. – Członek Rady  
        Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka  
        Zarządu 
3. Janusz Kruchlik: 
     – do 25 września 2008 r. – Członek 
     – od 26 września 2008 r. – Zastępca Przewodniczącego 
4. ElŜbieta Apostoluk – Sekretarz 
5. Bernard Ziaja – Członek 
6. Andrzej Hrywna – Członek – od 26 września 2008 r. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uchwała nr 8/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 

w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej ZASTAL SA na nową 
kadencję. 
 
 

§ 1. 
 
Działając zgodnie z pkt.12.1.11 i pkt.13 statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, Ŝe Rada Nadzorcza ZASTAL SA 
liczyła będzie ……… członków na nową kadencję. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



Uchwała nr 9/2009 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

ZASTAL Spółka Akcyjna w Zielonej Górze 
z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej. 
 
 

§ 1. 
 
Działając zgodnie z pkt.12.1.11 statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej  
w składzie: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



 

 

UZASADNIENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ 
 

 
 
 
Uchwały nr 1-7 
 
Uchwały nr 1-7 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego.  
 
- w tym: 
 

Uchwała nr 5 
 
w sprawie podziału zysku za rok 2008. 

 
Strata z lat ubiegłych wykazana w bilansie za 2008 rok wynosi – 11.145.301,06 zł. 
Kwota przeznaczona do podziału między wspólników zgodnie z art. 192 Kodeksu 
Spółek Handlowych nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione  
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być 
przeznaczone do podziału. Kwotę tę naleŜy takŜe pomniejszyć o niepokryte straty, 
udziały własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą powinny być przekazane z zysku 
za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowy. W związku  
z powyŜszym Zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie zysku netto roku obrotowego 
na pokrycie straty z roku 2002. 
 
 
Uchwały nr 8-9  
 
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej oraz zgodnie z zapisami Statutu 
Spółki jest wymagane aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 
uchwały w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej, a następnie dokonało wyboru 
Rady Nadzorczej. 
 
 
 

OPINIA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA  
PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZA 

 
 
Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 01 czerwca 2009 roku pozytywnie 
zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 
które odbędzie się 18 czerwca 2009 roku. 






















