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TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

SPÓŁKI GRUPA RECYKL S.A. W DNIU 20 SIERPNIA 2020 ROKU 

Uchwała Nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

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

Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia wybrać  

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Marię 

Kościelniak.------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

Stwierdził następnie, że po przeprowadzeniu tajnego głosowania Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło powyższą uchwałę, przy czym:--- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Marii Kościelniak, obywatelki polskiej, córki Andrzeja i Sylwii (PESEL: 

95120902266), według oświadczenia zamieszkałej w Wiórku, przy ulicy 

Łąkowej numer 47, kod pocztowy 61-160, na podstawie okazanego dowodu 

osobistego numer AXN 013554 ważnego do dnia 31 grudnia 2023 roku; 

stawająca zapewniła, że okazany przez nią dowód osobisty nie utracił 

ważności.------------------------------------------------------------------------------------- 

Niezwłocznie po wyborze Przewodnicząca podpisała listę obecności zawierającą 

spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które 

każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożyła ją na czas obrad tego 

Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są 



akcjonariusze posiadający 100.000 (sto tysięcy) akcji  

co stanowi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - 

dających 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów. Powyższa lista 

obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania 

Walnego Zgromadzenia Zarząd dołączy do księgi protokołów; kopie 

pełnomocnictw Zarząd dołączy do księgi protokołów.-------------------------------- 

Do punktu 3. porządku obrad.---------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki pod firmą: GRUPA RECYKL Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Śremie, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało  
w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek 
handlowych (na godzinę 10.00, dnia 20 sierpnia 2020 roku), z porządkiem 
obrad obejmującym:------------------------------------------------------------------------------ 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------  
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------- - 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------- ----------------------- 
4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------- - 
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 
wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.---------  

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok 
obrotowy 2019.-------------------------------------------------------------------------- - 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z 
wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl 
S.A. za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do 
sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.-------------------------------------- 

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom 
Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.------------------------------- 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:------------------------------------------------------ - 
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2019;----------------------------------------------------------------------------------- - 
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;----- 



c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu 
z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok 
obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty 
za rok obrotowy 2019;---------------------------------------------------------------- 

d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;-------------------------- 
e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 

Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019;---------------------------------------- 
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019;-------------------------- 
g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2019;--------------------------------------------- 
h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;------------------------------- 
i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,-------------------------------------- 
j) powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej 

kadencji.-------------------------------------------------------------------------------- 
10. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------- 

Do punktu 4. porządku obrad. ------------------------------------------------------------ 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Recykl S.A. postanawia przyjąć 
porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:---------------- 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------  
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

i jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------ 
4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------- 



5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 
rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 
wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.---------  

6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019; skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok 
obrotowy 2019.-------------------------------------------------------------------------- - 

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z 
wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 
2019; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl 
S.A. za rok obrotowy 2019; sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2019; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019; wniosku Zarządu co do 
sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.-------------------------------------- 

8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom 
Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019.------------------------------- 

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:------------------------------------------------------ - 
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2019;-----------------------------------------------------------------------------------  
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;----- 
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu 
z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok 
obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty 
za rok obrotowy 2019;---------------------------------------------------------------- 

d) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019;-------------------------- 
e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej 

Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019;---------------------------------------- 
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019;-------------------------- 
g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2019;--------------------------------------------- 
h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;------------------------------- 
i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,-------------------------------------- 
j) powołania członków Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej 

kadencji.-------------------------------------------------------------------------------- 
10. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------- 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Do punktu 5., 6., 7. i 8. porządku obrad.---------------------------------------------- 

Nastąpiło przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań, wniosków i rekomendacji 

-zgodnie z porządkiem obrad.-------------------------------------------------------------- 

Do punktu 9. a) porządku obrad. ------------------------------------------------------ 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

w roku obrotowym 2019 

§1 
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 

2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki w roku 2019.--------------------------------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Do punktu 9. b) porządku obrad. ---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 

§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 
obejmującego:------------------------------------------------------------------------------ 
 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------  

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., zamykający się po stronie 
aktywów i pasywów sumą 18.491.658,54 zł (słownie: osiemnaście 
milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt 
osiem złotych 54/100);---------------------------------------------------------------  

1. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 189.374,83 zł 
(słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 
złote 83/100);---------------------------------------------------------------------------  

2. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę 
5.812.906,37 (słownie: pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy 
dziewięćset sześć złotych 37/100);-------------------------------------------------  



3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie 
się stanu środków pieniężnych o kwotę 2.376,18 zł (słownie: dwa tysiące 
trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 18/100);------------------------------------  

4. informację dodatkową-----------------------------------------------------------------  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości 
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019.------------------------------- 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Do punktu 9. c) porządku obrad. ---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, 

sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za 
rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  



Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego 
sposobu pokrycia straty 

 

§ 1 
 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania 
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z 
działalności grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok 
obrotowy 2019, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty i 
zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić 
sprawozdanie Rady Nadzorczej.------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Do punktu 9. d) porządku obrad. ---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 6 



Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 

 

§ 1 
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2019, w kwocie 189.374,83 
zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 
złote 83/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-------------------- 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Do punktu 9. e) porządku obrad.------------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Grupa Recykl S.A. w roku obrotowym 2019 



 
§1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Grupa 
Recykl S.A. w roku obrotowym 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej 
Spółki w roku 2019.----------------------------------------------------------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

Do punktu 9. f) porządku obrad. ---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019 

 

§ 1 



Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej  Grupa Recykl S.A. za rok obrotowy 2019, obejmującego:----------- 

 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-------------------------------------- 
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów sumą 132.351.854,88 zł (słownie: sto trzydzieści dwa 
miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 
88/100);---------------------------------------------------------------------------- 

1. rachunek zysków i strat wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie  
1.130.029,14 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy dwadzieścia 
dziewięć złotych 14/100);------------------------------------------------------------- 

2. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału 
własnego o kwotę 7.180.838,11 zł (słownie: siedem milionów sto 
osiemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 11/100);----------- 

3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie 
stanu środków pieniężnych o kwotę 62.840,37 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące 
osiemset czterdzieści tysięcy 37/100);---------------------------------------------- 

4. informację dodatkową ------------------------------------------------------------------  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Grupa Recykl S.A. 
za rok obrotowy 2019.--------------------------------------------------------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 



Do punktu 9. g) porządku obrad. ------------------------------------------------------ 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2019 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Romanowi 

Stachowiakowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019.------------------------------------------ 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano z 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji, których procentowy 

udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 0,90% (dziewięćdziesiąt setnych 

procenta),------------------------------------------------------------------------------------ 

- oddano: łącznie 15.000 (piętnaście tysięcy) ważnych głosów, 15.000 

(piętnaście tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów 

wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------ 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Pełnomocnik akcjonariusza Romana Stachowiaka zgodnie z postanowieniami 
art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej 
uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Jasiewiczowi - Wiceprezesowi Zarządu 
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2019 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Maciejowi 

Jasiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2019.----------------------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano z 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, których 

procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 5,14% (pięć  

i czternaście setnych procenta),----------------------------------------------------------- 

- oddano: łącznie 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, 

170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych  

i braku głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------ 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Pełnomocnik akcjonariusza Macieja Jasiewicza zgodnie z postanowieniami art. 
413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej 
uchwały.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Fleszarowi - Członkowi Zarządu 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2019 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Zbigniewowi 

Fleszarowi – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2019.-------------------------------------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Do punktu 9. h) porządku obrad. ---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalowi – Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2019 

 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Andrzejowi 
Kowalowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 



w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu 
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w roku obrotowym 2019 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi 

Gamoniowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium  

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kubiakowi - Sekretarzowi Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w roku obrotowym 2019 

§1 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Konradowi 

Kubiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.----------------------------------- 

 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne  nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

 

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Śremie 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Łazińskiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2019 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Robertowi 

Łazińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.----------------------------------- 



§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia Panu Lesławowi Puczniewskiemu - Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w roku obrotowym 2019 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Lesławowi 

Puczniewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.---------------------- 

 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 



Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej 
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w roku obrotowym 2019 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Piotrowi 

Gałęskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.----------------------------------- 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 
 
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 



- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

 

 

Do punktu 9. i) porządku obrad. ------------------------------------------------------ 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie jawne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku  

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej  

 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady 
Nadzorczej na 6 (sześć) osób.------------------------------------------------------------ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

 
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

jawnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 



- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

Do punktu 9. j) porządku obrad. ------------------------------------------------------ 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

 
Uchwała Nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej 
kadencji 

 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Kowala do 
Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 



- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

 
Uchwała Nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej 

kadencji 

 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Gamonia do 
Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

 

 
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 



- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 

- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

 
Uchwała Nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej 

kadencji 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Konrada Kubiaka 
do Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 



- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

 
Uchwała Nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej 
kadencji 

 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta 
Łazińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.----------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 



- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

 
Uchwała Nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej 
kadencji 

 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Lesława 
Puczniewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------------ 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),----

----------------------------------------------------------------------- 



- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie tajne nad 

podjęciem następującej uchwały:--------------------------------------------------------- 

 
Uchwała Nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Grupa Recykl Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie 
 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej pięcioletniej 
kadencji 

 

§ 1 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Gałęskiego 
do Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------------------------------- 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------- 

 
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu 

tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, przyjęło 

powyższą uchwałę, przy czym:----------------------------------------------------------- 

- ważne głosy oddano ze 100.000 (sto tysięcy) akcji, których procentowy udział 

w kapitale zakładowym Spółki wynosi 6,05 % (sześć i pięć setnych procenta),-- 



- oddano: łącznie 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, 

185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) głosów "za", przy braku głosów 

przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-------------------------------------- 

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.---------------------------------------------------- 

 

Do punktu 10. porządku obrad. ------------------------------------------------------- 

Na tym obrady zamknięto i Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.-- 

 


