
Uchwały podj ęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów" Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Otmuchowie w dniu 20 czerwca 2011 roku 

 

 

Uchwała nr 1/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w 

osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 

− w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

 

Uchwała nr 2/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad  

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniŜszym: 



1. Otwarcie obrad.  

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 

2010 rok. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki przygotowanej 

zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie. 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Jackowi Giedrojciowi jako Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dariuszowi Górce jako Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Witoldowi Grzesiakowi jako Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi jako Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

− w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na 
które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   



 

Uchwała nr 3/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  Rady Nadzorczej Spółki z 

działalno ści za 2010 rok 

  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki 

z działalności za 2010 rok – postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, nie wnosząc do niego 

uwag lub zastrzeŜeń.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 

 

− w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na 
które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

Uchwała nr 4/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki 

przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek N otowanych na GPW w 

Warszawie 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki 

przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w Warszawie – 

postanawia zatwierdzić tę ocenę, nie wnosząc do niej uwag lub zastrzeŜeń.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



− w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na 
które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

Uchwała nr 5/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Spółki za 2010 rok. 

 

§ 1 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego 

„Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania 

finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 

roku – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub 

zastrzeŜeń.  

2. Wskazane sprawozdanie finansowe zawiera: 

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 163 309 tysięcy (słownie: sto sześćdziesiąt trzy 

miliony trzysta dziewięć tysięcy) złotych, 

b. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 

grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10 043 tysiące (słownie: 

dziesięć milionów czterdzieści trzy tysiące) złotych, 

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 dnia stycznia 2010 roku 

do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 

kwotę 65 981 tysięcy (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset 

osiemdziesiąt jeden tysięcy) złotych, 

d. rachunek przepływów pienięŜnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku 

do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków 

pienięŜnych netto o kwotę 19 501 tysięcy (słownie: dziewiętnaście milionów 

pięćset jeden tysięcy) złotych, 

e. informacje dodatkowe i objaśnienia. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



− w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na 
które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

Uchwała nr 6/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalno ści Spółki za 

2010 rok. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

2010 rok – postanawia zatwierdzić te sprawozdanie, nie wnosząc do niego uwag lub 

zastrzeŜeń.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
− w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na 

które przypada 9.325.179 głosów,  
− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

 

 

Uchwała nr 7/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2010 rok 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia, Ŝe zysk Spółki wypracowany w roku obrotowym 2010 

w kwocie 10 042 992,24 (słownie: dziesięć milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięćset 



dziewięćdziesiąt dwa 24/100) złotych zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty 

Akcjonariuszom Spółki, a takŜe, iŜ wobec tego zysk ten w kwocie 10 042 992,24 (słownie: 

dziesięć milionów czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa 24/100) złotych 

zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

− w głosowaniu wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału zakładowego, na 
które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

Uchwała nr 8/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarz ądu Spółki absolutorium z wykonywania przez 

niego obowi ązków w 2010 roku 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Bernardowi Węgierkowi jako 

Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 

roku. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

− w głosowaniu tajnym wzięło udział 8.969.098 akcji, co stanowi 70,36% kapitału 
zakładowego, na które przypada 8.969.098 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 8.969.098 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 
 



Uchwała nr 9/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarz ądu Spółki absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi ązków w 2010 roku 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Dziewickiemu jako 

Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 

2010 roku. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

− w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.025.510 akcji, co stanowi 70,80% kapitału 
zakładowego, na które przypada 9.025.510 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.025.510 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

 

Uchwała nr 10/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonywania przez niego obowi ązków w 2010 roku 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Mariuszowi Banaszukowi jako 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków w 2010 roku. 



§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

− w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

Uchwała nr 11/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi ązków w 2010 roku 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Jackowi Giedrojciowi jako 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 

2010 roku. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
− w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału 

zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,  
− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   
 

 

Uchwała nr 12/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 



w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi ązków w 2010 roku 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Dariuszowi Górce jako Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2010 roku.  

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

− w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.  

 

 

Uchwała nr 13/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi ązków w 2010 roku 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Witoldowi Grzesiakowi jako 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 

2010 roku. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

− w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  



− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   

 

Uchwała nr 14/6/2011 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S .A. z siedzib ą w Otmuchowie 

odbytego w dniu 20 czerwca 2011 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spół ki absolutorium z wykonywania 

przez niego obowi ązków w 2010 roku 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. 

z siedzibą w Otmuchowie postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Marczukowi jako 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 

2010 roku. 

§ 2 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

− w głosowaniu tajnym wzięło udział 9.325.179 akcji, co stanowi 73,15 % kapitału 
zakładowego, na które przypada 9.325.179 głosów,  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.325.179 waŜnych głosów,  
− przeciw oddano 0 głosów,   
− wstrzymało się 0 głosów.   
  


