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PODJĘTE UCHWAŁY 
 

 
 
 

Po uwzględnieniu wniosków formalnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Zastal SA uchwaliło następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia 

wiąŜących uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad.  

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej 

Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

7. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 

Punkt 6 pierwotnego porządku obrad otrzymał numer 8, podpunkty a) i b) punktu 6 
pierwotnego porządku obrad otrzymały odpowiednio numer 6 i 7, a punkt 7 pierwotnego 
porządku obrad otrzymał numer 9. 
 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

• Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 12.646.387 
 co stanowi 61,69 % kapitału zakładowego   

• Łączna liczba waŜnych głosów – 12.646.387 
 w tym:   

 → Liczba głosów „za” – 12.646.387 
 → Liczba głosów „przeciw” – 0 
 → Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 

 
 
NWZA odstąpiło od realizacji punktu 5 porządku obrad – wyboru Komisji Skrutacyjnej  
z uwagi na fakt, Ŝe głosowania na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Zastal SA 
odbywają się w sposób elektroniczny. 
 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

• Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 12.649.387 
 co stanowi 61,71 % kapitału zakładowego   

• Łączna liczba waŜnych głosów – 12.649.387 
 w tym:   

 → Liczba głosów „za” – 12.563.887 
 → Liczba głosów „przeciw” – 0 
 → Liczba głosów „wstrzymujących się” – 85.500 

 



W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad w sprawie ustalenia liczby członków Rady 
Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami, NWZA powzięło uchwałę, Ŝe Rada Nadzorcza Zastal SA będzie liczyła 5 (słownie: 
pięć) osób. 
 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

• Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 11.782.387 
 co stanowi 57,48 % kapitału zakładowego   

• Łączna liczba waŜnych głosów – 11.782.387 
 w tym:   

 → Liczba głosów „za” – 11.782.387 
 → Liczba głosów „przeciw” – 0 
 → Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 

 
 
W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, Ŝe 
utworzyły się dwie grupy: 
 
Grupa 1 posiadająca 2.547.273 akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi  
20,09 % w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 12,43 % w kapitale 
zakładowym Spółki ogółem. 
 
Pierwsza Grupa Akcjonariuszy powzięła uchwałę o powołaniu Pana Mariusza Staszaka do 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA oraz o oddelegowaniu Pana Mariusza 
Staszaka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 
390, paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych. 
 
 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

• Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 2.547.273 
 co stanowi 12,43 % kapitału zakładowego   

• Łączna liczba waŜnych głosów – 2.547.273 
 w tym:   

 → Liczba głosów „za” – 2.547.273 
 → Liczba głosów „przeciw” – 0 
 → Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 

 
 
Grupa 2 posiadająca 2.537.921 akcji, na które przypada tyle samo głosów, co stanowi  
20,02 % w kapitale zakładowym obecnym na Zgromadzeniu oraz 12,38 % w kapitale 
zakładowym Spółki ogółem. 
 
Druga Grupa Akcjonariuszy powzięła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Sobków do 
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Zastal SA oraz o oddelegowaniu Pana Pawła 
Sobków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych zgodnie z art. 390, 
paragraf 2 Kodeksu spółek handlowych. 
 
 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

• Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 2.537.921 
 co stanowi 12,38 % kapitału zakładowego   

• Łączna liczba waŜnych głosów – 2.537.921 
 w tym:   

 → Liczba głosów „za” – 2.537.921 
 → Liczba głosów „przeciw” – 0 
 → Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 

 



W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, Ŝe 
do grup nie weszli akcjonariusze dysponujący 7.594.193 akcji. Następnie NWZA dokonało 
wyboru pozostałych 3 członków Rady Nadzorczej. 
 
 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę  
o powołaniu Pana Janusza Kruchlika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
Zastal SA. 

 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

• Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 7.594.193 
 co stanowi 37,05 % kapitału zakładowego   

• Łączna liczba waŜnych głosów – 7.594.193 
 w tym:   

 → Liczba głosów „za” – 6.569.193 
 → Liczba głosów „przeciw” – 5.000 
 → Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.020.000 

 
 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę  
o powołaniu Pana Janusza Łuczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej Zastal SA. 

 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

• Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 7.594.193 
 co stanowi 37,05 % kapitału zakładowego   

• Łączna liczba waŜnych głosów – 7.594.193 
 w tym:   

 → Liczba głosów „za” – 6.569.193 
 → Liczba głosów „przeciw” – 5.000 
 → Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.020.000 

 
 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA powzięło uchwałę  
o powołaniu Pana Damiana Olszewskiego do pełnienia funkcji członka Rady 
Nadzorczej Zastal SA. 

 

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 

• Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy – 7.594.193 
 co stanowi 37,05 % kapitału zakładowego   

• Łączna liczba waŜnych głosów – 7.594.193 
 w tym:   

 → Liczba głosów „za” – 6.569.193 
 → Liczba głosów „przeciw” – 5.000 
 → Liczba głosów „wstrzymujących się” – 1.020.000 

 


