
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy FORBUILD S.A. 

zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku 
 

 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Końskich, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Kamińskiego.  ----------  

 

§ 2 

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

 

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił wyniki: ----------------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----   

− za przyjęciem uchwały oddano 8.248.001 (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy 

jeden) głosów,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 1.135.250 (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A. postanawia przyjąć porządek 

obrad ogłoszony w dniu 30 maja 2016 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie 

bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2016 roku, o numerze 

9/2016 i rozszerzony zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 9 czerwca 2016 roku na 

stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym o numerze 17/2016. --------------------------  

§ 2 

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

 

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.783.251 (dziewięciu milionów siedmiuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 73,00 % 

(siedemdziesięciu trzech procent) kapitału zakładowego, oddano 13.583.251 (trzynaście 

milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -------   

− za przyjęciem uchwały oddano 7.138.000 (siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy) 

głosów,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 1.145.251 (jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt 

jeden) głosów.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2015 

 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 

w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki 

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

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Spółki za rok obrotowy 

2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. ---------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 7.648.001 (siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy 

jeden) głosów,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 1.735.250 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD  S.A., działając na podstawie art.393 

w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki 

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

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki FORBUILD S.A. za rok obrotowy 2015, tj. za 

okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., w skład którego wchodzi m.in.:---------------------  



− wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------------  

− bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,  ---------------------------------------------------------  

− rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r., ----------------  

− zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 

31.12.2015 r.,  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

− rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r.,---  

− dodatkowe informacje i wyjaśnienia. ------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

 

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 6.548.001 (sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy 

jeden) głosów,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 2.835.250 (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ---------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej w roku obrotowym 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD  S.A., działając na podstawie art.393 

w związku z art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki 

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

 

§ 1 



Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu FORBUILD S.A z działalności Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015r. ---------------------------------  

§ 2 

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

 

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 6.548.001 (sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy 

jeden) głosów,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 2.835.250 (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.393 

w związku z art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.1) Statutu Spółki 

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

 

§1 

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 

2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., w skład którego wchodzi m.in.: ------  

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------------  

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.,  ------------------------------------------------------------  

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., -------------------  



- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015 r.,    

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., -----  

- dodatkowe informacje i wyjaśnienia. --------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 6.548.001 (sześć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy 

jeden) głosów,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 2.835.250 (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co 

do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD  S.A. uchwala, co następuje: ---------  

 

§ 1 

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego 



Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 

2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 

obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 6.083.251 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście 

pięćdziesiąt jeden) głosów,  -----------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) głosów.  --------------------------------------  

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej 

oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz 

systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD  S.A. uchwala, co następuje: ---------  

 

§ 1 

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z 

uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem 

istotnym dla Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§2 



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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 6.073.250 (sześć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście 

pięćdziesiąt) głosów,  ------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 3.310.001 (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy jeden) głosów.  --------------------  

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 

§2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust.1 pkt.3) Statutu Spółki uchwala, co 

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

 

§ 1 

Wypracowany w 2015 roku, tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. zysk netto 

w wysokości 1.080.956,69 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć 

złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) postanawia się przeznaczyć na podwyższenie kapitału 

zapasowego w kwocie 1.080.956,69 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 

sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy).--------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  



− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.383.251 (dziesięciu milionów trzystu osiemdziesięciu 

trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 77,487 % (siedemdziesięciu siedmiu i 

czterystu osiemdziesięciu siedmiu tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, oddano 

14.483.251 (czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt 

jeden) ważnych głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------  

− za przyjęciem uchwały oddano 6.348.001 (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy 

jeden) głosów,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 2.835.250 (dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej –  Panu Lechowi Janowi 

Pasturczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art.395 

§2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do 

dnia 31.12.2015r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  



− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 8.248.001 (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy 

jeden) głosów,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 1.135.250 (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej –  Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD  S.A., działając na podstawie art.395 

§2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do 

dnia 31.12.2015r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.983.251 (ośmiu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu 

trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 67 % (sześćdziesięciu siedmiu 

procent) kapitału zakładowego, oddano 12.483.251 (dwanaście milionów czterysta 

osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, ----------------------------  



− za przyjęciem uchwały oddano 7.173.250 (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące 

dwieście pięćdziesiąt) głosów,  -------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 10.001 (dziesięć tysięcy jeden) głosów.  -------------------------------------------------  

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej –  Panu Stanisławowi Juliuszowi 

Pargiele absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD  S.A., działając na podstawie art.395 

§2 pkt.3  Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do 

dnia 31.12.2015r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.383.251 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące 

dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,  -----------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 0 (zero) głosów.  ----------------------------------------------------------------------------  

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  



 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej –  Panu Arturowi Mączyńskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD  S.A., działając na podstawie art.395 

§2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015,tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do 

dnia 31.12.2015r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.448.001 (dziewięciu milionów czterystu czterdziestu 

ośmiu tysięcy jednej) akcji, to jest z 70,507 % (siedemdziesięciu i pięćset siedem tysięcznych 

procenta) kapitału zakładowego, oddano 13.548.001 (trzynaście milionów pięćset czterdzieści 

osiem tysięcy jeden) ważnych głosów, ----------------------------------------------------------------------  

− za przyjęciem uchwały oddano 8.248.001 (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy 

jeden) głosów,  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 0 (zero) głosów.  ----------------------------------------------------------------------------  

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej –  Panu Konradowi Tadeuszowi 

Kosierkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 



2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD  S.A., działając na podstawie art.395 

§2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Panu Konradowi Tadeuszowi Kosierkiewiczowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 

01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. -------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.545.251 (dziesięciu milionów pięciuset czterdziestu 

pięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 78,7 % (siedemdziesięciu ośmiu i 

siedmiu dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, oddano 14.645.251 (czternaście milionów 

sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, --------------------  

− za przyjęciem uchwały oddano 9.345.251 (dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy  

dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,  -----------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 0 (zero) głosów.  ----------------------------------------------------------------------------  

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 

§2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala, co 

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

 



§ 1 

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 

31.12.2015r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

 

 

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 6.148.001 (sześć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy jeden) 

głosów,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 3.235.250 (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą FORBUILD 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z 

wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FORBUILD S.A., działając na podstawie art. 395 

§2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.1 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala, co 

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

 

§ 1 



Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Dorocie Walkiewicz absolutorium z wykonania przez nią 

obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.06.2015r. -----  

 

§ 2 

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

Po głosowaniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki: -------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.583.251 (dziesięciu milionów pięciuset 

osiemdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu jeden) akcji, to jest z 79 % 

(siedemdziesięciu dziewięciu procent) kapitału zakładowego, oddano 14.683.251 (czternaście 

milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, -----  

− za przyjęciem uchwały oddano 6.148.001 (sześć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy jeden) 

głosów,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

− przeciw oddano 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) głosów,  ----------------------------------  

− wstrzymało się 3.235.250 (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) 

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

Do uchwały zgłoszono sprzeciw. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 


