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UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

          „Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 33 ust. 2 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia Panią Małgorzatę Gruszczyk.” -----------------  

           Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad 

powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.006.094 (jeden milion sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) ak-

cjami, stanowiącymi 64,30 % (sześćdziesiąt cztery i trzydzieści setnych 

procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.006.094 ważnych gło-

sów. Za powyższą uchwałą oddano 1.006.094 głosów. Głosów przeciwnych 

lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogło-

śnie. -----------------------------------------------  

          W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brała udziału Małgorzata 

Gruszczyk dysponująca jako pełnomocnik akcjonariuszy 205.310 (dwieście 

pięć tysięcy trzysta dziesięcioma) głosami. ---------------------  
 

           

          W ramach punktu 4 porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjęło

zawarty w ogłoszeniu porządek obrad Zgromadzenia, podejmując poniższą 

uchwałę: --------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  

w sprawie: przyjęcia porządku obrad 

          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. 

przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmie-

niu: -----------------------------------------------  
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------  

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----  

4. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------  

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy 

wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----------------------  
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6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----  

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 

(2012/2013). -------------------------------------  

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skon-

solidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok 

obrotowy (2012/2013). ------------------------------  

9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jed-

nostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w po-

przednim roku obrotowym (2012/2013). ------------------  

10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skon-

solidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w po-

przednim roku obrotowym (2012/2013). ------------------  

11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Spra-

wozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania 

finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu 

biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania fi-

nansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z dzia-

łalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Za-

rządu w sprawie pokrycia straty, a także z oceny skonsolidowa-

nego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obro-

towy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolido-

wanego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowane-

go sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim 

roku obrotowym. ----------------------------------  

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki 

ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiąz-

ków w poprzednim roku obrotowym. --------------------  

13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzor-

czej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzed-

nim roku obrotowym.-------------------------------  

14. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok 

obrotowy. ---------------------------------------  

15. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania wskazanym w Uchwale 

pracownikom Spółki prawa do nabycia od Spółki jej akcji wła-

snych na preferencyjnych zasadach. --------------------  

16. Wolne wnioski i dyskusja. ----------------------------  

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” --------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 
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setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. --------------------------------------------  

 

          W ramach punktu 5 i punktu 6 porządku obrad Walne Zgromadze-

nie przyjęło poniższe uchwały: -----------------------------  

 

UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze  

Komisji Skrutacyjnej 

          „Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. uchyla 

tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.” ---------  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów ------  

przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc zosta-

ła jednogłośnie. ---------------------------------------  

  

UCHWAŁA NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 

          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. 

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: --------------------  

          1. Paweł Busz oraz ---------------------------------  

          2. Janusz Starko. ----------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-
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nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. ---------------------------------------------  

 

          W ramach punktów 7, 8, 9 i 10 porządku obrad po przedstawieniu 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obro-

towy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni 

rok obrotowy, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w poprzednim roku obrotowym  oraz skonsolidowanego sprawozdania Za-

rządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym – Walne Zgro-

madzenie, po rozpatrzeniu tych sprawozdań, podjęło poniższe uchwały: --  

 

UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie : zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego  

za poprzedni rok obrotowy (2012/2013) 

          „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowo-

ści – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. po 

rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwala co następuje: -----------  

          Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki 

ROBINSON EUROPE S.A. za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający 

się w dniu 1 listopada 2012 roku, a kończący się w dniu 31 października 

2013 roku wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kance-

laria Biegłego Rewidenta „MEDIMAR” Halina Markiewicz, Bielsko-

Biała, ulica Batorego 17/5, składające się z: --------------------  

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ----------------  

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilanso-

wą 12.375.333,10 zł (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć 

tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i dziesięć groszy), ------------  

3. Rachunku zysków i strat wykazującego: stratę netto w kwocie 

454.600,38 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych i 

trzydzieści osiem groszy), --------------------------------  

4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, -----------------  

5. Rachunku przepływów pieniężnych, -----------------------  

6. Informacji dodatkowej.” -------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 
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setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. --------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

za poprzedni rok obrotowy (2012/2013) 

          „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 

Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowo-

ści – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. po 

rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwala co następuje: -----------  

          Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki 

ROBINSON EUROPE S.A. za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający 

się w dniu 1 listopada 2012 roku, a kończący się w dniu 31 października 

2013 roku wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – ----  

Kancelaria Biegłego Rewidenta „MEDIMAR” Halina Markiewicz, 

Bielsko-Biała, ulica Batorego 17/5, składające się z:--------------  

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego, ---------------  

2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilanso-

wą 12.509.952,33 zł (dwanaście milionów pięćset dziewięć tysięcy dzie-

więćset pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy grosze), -----------  

3. Rachunku zysków i strat wykazującego: stratę netto w kwocie 

505.106,20 zł (pięćset pięć tysięcy sto sześć złotych i dwadzieścia gro-

szy),-----------------------------------------------  

4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, ----------------  

5. Rachunku przepływów pieniężnych, ----------------------  

6. Informacji dodatkowej.” ------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. --------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  

w sprawie : zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z dzia-

łalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2012/2013) 
          „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwa-

la co następuje: ---------------------------------------  

          Zatwierdza się jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności 

Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obro-

towy.” ----------------------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. ---------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie : zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2012/2013) 
          „Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwa-

la co następuje: ---------------------------------------  

          Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działal-

ności Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok 

obrotowy.” ------------------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-
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nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. --------------------------------------------  

 

          W ramach punktu 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie po roz-

patrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego i skonso-

lidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, 

opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego oraz jednostkowego i skonsolidowanego spra-

wozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym, a 

także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty – podjęło poniższą 

uchwałę: --------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jed-

nostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obro-

towy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Za-

rządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wnio-

sku Zarządu w sprawie pokrycia straty, a także z oceny skonsolidowa-

nego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, 

opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego spra-

wozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarzą-

du z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym   

 

          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. 

zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy rozpo-

czynający się w dniu 1 listopada 2012 roku, a kończący się w dniu 31 

października 2013 roku, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania 

jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obro-

towym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, a także z oce-

ny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni 

rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsoli-

dowanego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego spra-

wozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obroto-

wym ”. ---------------------------------------------  

         Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 
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łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. ---------------------------------------------  

          W ramach punktu 12 i punktu 13 porządku obrad Walne Zgroma-

dzenie podjęło następujące uchwały: --------------------------  

 

UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ROBINSON EUROPE S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obroto-

wym. -----------------------------------------------  
          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: -----------------------------------------  

          Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE 

S.A. Panu Pawłowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w 

poprzednim roku obrotowym”. ----------------------------  

            Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 836.404 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta cztery) akcji, 

stanowiących 53,46 % (pięćdziesiąt trzy i czterdzieści sześć setnych pro-

centa)  kapitału zakładowego, z których oddano 836.404 ważnych głosów. 

Za powyższą uchwałą oddano 836.404 głosów. Głosów przeciwnych lub 

wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -  

           W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Paweł Busz 

dysponujący osobiście 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) gło-

sów. -----------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ROBINSON EUROPE S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obroto-

wym. -----------------------------------------------  
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          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: ----------------------------------------  

          Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE 

S.A. Panu Sławomirowi Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiąz-

ków w poprzednim roku obrotowym”. ----------------------  

            Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 961.404 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta cztery) 

akcji, stanowiących 61,45 % (sześćdziesiąt jeden i czterdzieści pięć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 961.404 ważnych gło-

sów. Za powyższą uchwałą oddano 961.404 głosów. Głosów przeciwnych 

lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogło-

śnie. -----------------------------------------------  

           W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Sławomir 

Pszczoła dysponujący osobiście 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 

głosów. --------------------------------------------  

  

UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu ROBINSON EUROPE S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obroto-

wym. ----------------------------------------------  
          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: ----------------------------------------  

          Udziela się Członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE 

S.A. Panu Januszowi Starko - absolutorium z wykonania obowiązków 

w poprzednim roku obrotowym”. --------------------------  

            Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 830.310 (osiemset trzydzieści tysięcy trzysta dziesięć) akcji, stano-

wiących 53,07 % (pięćdziesiąt trzy i siedem setnych procenta) kapitału za-

kładowego, z których oddano 830.310 ważnych głosów. Za powyższą 

uchwałą oddano 830.310 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących 

się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. ------------  

           W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Janusz Starko 

dysponujący osobiście 381.094 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dzie-

więćdziesiąt cztery) głosów. -------------------------------  
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UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku   

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim 

roku obrotowym. --------------------------------------  

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: -----------------------------------------  

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Panu Marcinowi Gąsiorkowi - absolutorium z wykona-

nia obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. ---------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. ---------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku   
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim 

roku obrotowym. --------------------------------------  

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: -----------------------------------------  

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Panu Piotrowi Busz - absolutorium z wykonania obo-

wiązków w poprzednim roku obrotowym”. --------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-
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nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. --------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku   
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim 

roku obrotowym. -------------------------------------  

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: ----------------------------------------  

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Pani Annie Pszczoła - absolutorium z wykonania obo-

wiązków w poprzednim roku obrotowym”. -------------------  

 

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. --------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku   

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim 

roku obrotowym. -------------------------------------  

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: ----------------------------------------  

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Panu Bartoszowi Starko - absolutorium z wykonania 

obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. -----------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-
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ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. ---------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku   
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim 

roku obrotowym. --------------------------------------  

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) 

Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: -----------------------------------------  

          Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. Panu Markowi Olearczykowi - absolutorium z wykona-

nia obowiązków w poprzednim roku obrotowym”. ---------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. ---------------------------------------------  

          W ramach punktu 14 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło 

następującą uchwałę: ------------------------------------  
 

UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie: pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 

          „Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek han-

dlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE 

S.A. uchwala co następuje: -------------------------------  

          Stratę netto za poprzedni rok obrotowy rozpoczynający się w 

dniu 1 listopada 2012 roku, a kończący się w dniu 31 października 2013 

roku, w wysokości 454.600,38 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące 
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sześćset złotych i trzydzieści osiem groszy) postanawia pokryć się z ka-

pitału zapasowego Spółki.” ------------------------------  

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. --------------------------------------------  

 

          W ramach punktu 15 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło 

następującą uchwałę:------------------------------------  

 

UCHWAŁA nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku  
w sprawie: nadania wskazanym w Uchwale pracownikom Spółki prawa 

do nabycia od Spółki jej akcji własnych na preferencyjnych zasadach.  

        „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. ma-

jąc na względzie art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i na warunkach określonych w tym przepisie, uchwala co 

następuje: ------------------------------------------  

Pracownicy Spółki, wymienieni w punkcie 1 poniżej, mają prawo, na 

podstawie stosownej umowy, nabyć będące w posiadaniu Spółki jej ak-

cje własne, w ilości do 1.000 (tysiąca) akcji każdy, za cenę 1,00 zł. (jeden 

złoty) każda akcja. Pracownicy Spółki, wymienieni w punkcie 2 poni-

żej, mają prawo, na podstawie stosownej umowy, nabyć będące w po-

siadaniu Spółki jej akcje własne, w ilości do 600 (sześćset) akcji każdy, 

za cenę 1,00 zł. (jeden złoty). ------------------------------  

Akcje, które będą oferowane wymienionym w pkt 1 i 2 pracownikom 

będą akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z 

siedzibą w Warszawie. ----------------------------------  

Nieokreślone w niniejszej Uchwale szczegóły umów nabycia akcji z 

pracownikami wymienionymi w punkcie 1 i 2 poniżej, ustali Zarząd 

Spółki. ---------------------------------------------  

 

1. Pan Marek Sztefko (PESEL: 61050302917), -----------------  

Pani Grażyna Młodzik (PESEL: 59030318829), ----------------  

Pan Marek Olearczyk (PESEL: 70042609556), -----------------  
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Pan Jacek Duraj (PESEL: 62113001154); ---------------------  

 

2. Pani Edyta Graboś (PESEL: 72083011648), ------------------  

Pani Anna Pawlicka (PESEL: 69013101522), -------------------  

Pani Katarzyna Kanik (PESEL: 77011508227), -----------------  

Pan Marek Nowak (PESEL: 60060902814). --------------------  

 

          Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.211.404 (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta czte-

ry) akcji, stanowiących 77,42 % (siedemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie 

setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.211.404 ważnych 

głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.211.404 głosów. Głosów przeciw-

nych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jedno-

głośnie. ---------------------------------------------  

         

           
 


