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UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 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 Marcina Gąsiorka.” -------------------------  

           Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad 

powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji, stanowiących 69,22 % (sześćdziesiąt 

dziewięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego, z któ-

rych oddano 1.000.000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 

1.000.000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. 

Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. --------------------  

          W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Marcin Gąsio-

rek dysponujący jako pełnomocnik akcjonariuszy 202.596 (dwieście dwa 

tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów. ------------------  
 

 

          W ramach punktu 3 porządku obrad przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia: Marcin Tadeusz Gąsiorek, syn Tadeusza i Stanisławy, 

PESEL: 81012111412, zamieszkały pod adresem: 43-330 Wilamowice, uli-

ca Jana III Sobieskiego nr 55, osobiście notariuszowi znany, legitymujący 

się dowodem osobistym o numerze: ALM744602, zawierającym według 

jego oświadczenia aktualne dane, oświadczył, że Walne Zgromadzenie 

zwołane zostało w sposób prawidłowy, w drodze ogłoszenia opublikowa-

nego na stronie internetowej NEWconnect Rynek Akcji GPW, w dniu 14 

marca 2013 roku, pod adresem internetowym: -------------------  

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=

show&ncc_index=RBS&id=44897&id_tr=1 – jako Raport bieżący numer 

7/2013. ---------------------------------------------  

          Na podstawie podpisanej listy obecności i po przyjęciu pisemnych 

pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, 

przewodniczący zgromadzenia stwierdził, że na dzisiejszym Walnym 

Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni lub prawidłowo reprezento-

wani byli akcjonariusze posiadający łącznie akcje w kapitale zakładowym 

Spółki, dające prawo do 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięć-

set dziewięćdziesiąt sześć) głosów, na 1.444.642 (jeden milion czterysta 

czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa) wszystkich głosów. -  

http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=RBS&id=44897&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=RBS&id=44897&id_tr=1
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          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadze-

nie odbywa się ważnie i jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych po-

rządkiem obrad. ----------------------------------------  

           

          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 10 kwietnia 2013 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. ------------------------  

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

7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy. -----  

8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku ob-

rotowym. ---------------------------------------  

9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Spra-

wozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego 

Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego re-

widenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawoz-

dania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w 

sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w poprzednim ro-

ku obrotowym. -----------------------------------  

10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki 

ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiąz-

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

11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzor-

czej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzed-

nim roku obrotowym.-------------------------------  
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12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok 

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

13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany treści uchwały nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listo-

pada 2012 roku. ----------------------------------  

14. Wolne wnioski i dyskusja. ---------------------------  

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” --------------  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

 

          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 10 kwietnia 2013 r. 

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 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 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 10 kwietnia 2013 r. 

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 
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          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. 

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

 

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

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

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596  głosów. Głosów 

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

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

 

          W ramach punktu 7 i punktu 8 porządku obrad po przedstawieniu 

sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz spra-

wozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym  – 

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu tych sprawozdań, podjęło poniższe 

uchwały: --------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

za poprzedni rok obrotowy 

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

deksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. po rozpa-

trzeniu sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy  

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

          Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 

1 listopada 2011 roku, a kończący się w dniu 31 października 2012 roku 

wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu 

uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria Bie-

głego 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 12.341.298,12 zł (dwanaście milionów trzysta czterdzieści jeden ty-

sięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy), ----  
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3. Rachunku zysków i strat wykazującego: zysk netto w kwocie 

102.036,16 zł (sto dwa tysiące trzydzieści sześć złotych i szesnaście gro-

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

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

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

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

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596  głosów. Głosów 

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

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

 

UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za poprzedni rok obrotowy 
          „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 sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym rozpoczynającym 

się w dniu 1 listopada 2011 roku, a kończącym się w dniu 31 paździer-

nika 2012 roku, uchwala co następuje: ----------------------  

          Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy.” -  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

 

          W ramach punktu 9  porządku obrad Walne Zgromadzenie po rozpa-

trzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego 

Spółki za poprzedni rok obrotowy – podjęło poniższą uchwałę: --------  
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UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy,  

opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowe-

go Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim 

roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wy-

pracowanego zysku 

          „Zwyczajne Walne Zgromadzenie ROBINSON EUROPE S.A. 

zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania fi-

nansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listo-

pada 2011 roku, a kończący się w dniu 31 października 2012 roku, opi-

nii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego 

Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim ro-

ku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku 

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

         Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596  głosów. Głosów 

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

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

          W ramach punktu 10 i punktu 11 porządku obrad Walne Zgroma-

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

 

UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 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, zgromadzenie uchwala co następuje: ---  

          Udziela się członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. 

panu Pawłowi Busz - absolutorium z wykonania obowiązków w po-

przednim roku obrotowym”. ------------------------------  
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            Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 827.596 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięć-

dziesiąt sześć) akcji, stanowiących 57,29 % (pięćdziesiąt siedem i dwadzie-

ścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 

827.596 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 827.596 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 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE 

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obro-

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

kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie uchwala co następuje: ---  

          Udziela się członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. 

panu Sławomirowi Pszczoła - absolutorium z wykonania obowiązków w 

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

            Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 952.596 (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 65,94 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięćdzie-

siąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 952.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 952.596 głosów. Głosów 

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

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

           W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Sławomir 

Pszczoła dysponujący osobiście 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 

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

  

UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
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w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE 

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obro-

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

kodeksu spółek handlowych, zgromadzenie uchwala co następuje: ----  

          Udziela się członkowi Zarządu spółki ROBINSON EUROPE S.A. 

panu Januszowi Starko - absolutorium z wykonania obowiązków w po-

przednim roku obrotowym”. ------------------------------  

            Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 827.596 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięć-

dziesiąt sześć) akcji, stanowiących 57,29 % (pięćdziesiąt siedem i dwadzie-

ścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 

827.596 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 827.596 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 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 10 kwietnia 2013 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, zgromadzenie uchwala co następuje : ---  

          Udziela się członkowi Rady Nadzorczej spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. panu Andrzejowi Dyba - absolutorium z wykonania 

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

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

 

UCHWAŁA NR 12 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, 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”. -------------------  
          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

 

UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, 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”. -------------------  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku   
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w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, 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”. -----------------  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

 

UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku   
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, zgromadzenie uchwala co następuje: ---  

          Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. panu Markowi Olearczyk - absolutorium z wykonania 

obowiązków w poprzednim roku obrotowym, począwszy od dnia 20 

grudnia 2011 roku”. ------------------------------------  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

 

UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku   
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w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki 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, zgromadzenie uchwala co następuje: ---  

          Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON 

EUROPE S.A. panu Robertowi Jaruga - absolutorium z wykonania 

obowiązków w poprzednim roku obrotowym, do dnia 20 grudnia 2011 

roku”. ---------------------------------------------  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

 

          W ramach punktu 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło 

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

UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  

w sprawie: podziału zysku 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: -------------------------------  

          Zysk netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 listopa-

da 2011 roku, a kończący się w dniu 31 października 2012 roku, w wy-

sokości 102.036,16 zł (sto dwa tysiące trzydzieści sześć złotych i szesna-

ście groszy), wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przezna-

cza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.” -----------------  

           Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący  

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

ła jednogłośnie. ---------------------------------------  
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          W ramach punktu 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło 

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

 

UCHWAŁA nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

z dnia 10 kwietnia 2013 roku  
w sprawie: zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2012 roku. -------------  

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

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

          Zmienia się treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia Spółki, odbytego w dniu 14 listopada 2012 roku w ten sposób, 

że ustęp 6 w paragrafie 1 tej uchwały otrzymuje brzmienie: --------  

 „Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji serii E i podpisanie umowy o 

objęciu tych akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do 

dnia 30 kwietnia 2013 roku.” ------------------------------  
 

           Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu 

nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący 

łącznie 1.202.596 (jeden milion dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdzie-

siąt sześć) akcji, stanowiących 83,24 % (osiemdziesiąt trzy i dwadzieścia 

cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 1.202.596 

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1.202.596 głosów. Głosów 

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

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

           

          W ramach punktu 14 porządku obrad nie zgłoszono żadnych wnio-

sków i nie przeprowadzono dyskusji. --------------------------  

 

           
 


