
Raport bie��cy nr 26/2016 

Data sporz�dzenia: 21.06.2016 r. 

Temat: Uchwały Walnego Zgromadzenia ZETKAMA S.A. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe 

Tre�� raportu: 

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

warto�ciowych oraz warunków uznawania za równowa�ne informacji wymaganych 

przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 

z pó�n. zm.) Zarz�d ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej przekazuje do 

publicznej wiadomo�ci uchwały podj�te przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA 

S.A. w dniu 21 czerwca 2016 roku. 
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Zał�cznik do raportu bie��cego nr 26/2016 – tre�� uchwał 

podj�tych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w 

dniu 21 czerwca 2016 roku 

Uchwała nr 1/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyboru 
Przewodnicz�cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

1. Działaj�c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w 

�cinawce �redniej wybiera Pana Grzegorza Morawiec na 

Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia.------------------------ 
2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.---------------------

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506  

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 2/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r.w sprawie wyboru 
Komisji Skrutacyjnej 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib�  
w �cinawce �redniej postanawia odst�pi� od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej.------------------------------------------------- 

2. Liczenie głosów powierza si� BM Promotion Spółka Cywilna z 
siedzib� w Mysłowicach ulica Mikołowska numer 38/1.----------- 

3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506  

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 66,61 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 
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Uchwała nr 3/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyj�cia 
porz�dku obrad 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib�  
w �cinawce �redniej przyjmuje nast�puj�cy porz�dek obrad:----- 

Porz�dek obrad obejmuje: ----------------------------------------- 
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------- 

2) Podj�cie uchwały w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Walnego 

Zgromadzenia.--------------------------------------------------- 

3) Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz 
jego zdolno�ci do podejmowania uchwał.-------------------------- 

4) Podj�cie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------- 
5) Podj�cie uchwały w sprawie przyj�cia porz�dku obrad.------------ 
6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarz�du z działalno�ci 
Spółki, a tak�e wniosku Zarz�du co do przeznaczenia zysku za rok 
obrotowy 2015.-------------------------------------------------- 

7) Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania 

Zarz�du z działalno�ci Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 
2015.----------------------------------------------------------- 

8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalno�ci za rok 2015 oraz wyników oceny sprawozdania Zarz�du 
z działalno�ci Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2015, a tak�e wniosku Zarz�du co do przeznaczenia zysku 
za rok obrotowy 2015.------------------------------------------- 

9) Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.------------------------ 

10) Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du 
z działalno�ci Spółki za rok obrotowy 2015.--------------------- 

11) Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.------------------ 

12) Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du 
z działalno�ci Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.--- 

13) Podj�cie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Nadzorczej z działalno�ci za rok obrotowy 2015 oraz z wyników 
oceny sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki, sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a tak�e wniosku Zarz�du 
co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.----------------- 

14) Podj�cie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 
2015.----------------------------------------------------------- 

15) Podj�cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom 
Zarz�du.-------------------------------------------------------- 
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16) Podj�cie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom 
Rady Nadzorczej.------------------------------------------------ 

17) Podj�cie uchwały w sprawie wyra�enia zgody na zbycie 

zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa.------------------------- 
18) Podj�cie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady 

Nadzorczej.----------------------------------------------------- 

19) Podj�cie uchwały w sprawie powołania członków Rady 

Nadzorczej.----------------------------------------------------- 

20) Zamkni�cie obrad.-------------------------------------------- 
2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 4/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 

1. Działaj�c na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, 

składaj�ce si� z:--------------------------------------------- 
- sprawozdania z sytuacji finansowej sporz�dzonego na dzie� 31 

grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumy bilansowe w wysoko�ci 371.408 tys. zł;--------- 
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 

2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuj�cego zysk netto w 
wysoko�ci 33.857 tys. zł;------------------------------------ 

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 

stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuj�cego 
wzrost kapitału własnego o kwot� 166.674 tys. zł;------------ 

- sprawozdania z przepływu �rodków pieni��nych za okres od 1 
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazuj�cego 
zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych netto w ci�gu roku 
obrotowego o kwot� 12.881 tys. zł;--------------------------- 

- informacji dodatkowej, obejmuj�cej wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i 

obja�nie�.--------------------------------------------------- 
2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
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W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 5/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki  

za rok 2015 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Spółki za rok 
obrotowy 2015.------------------------------------------------ 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 6/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie 
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2015 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2015, składaj�ce si� z:------------------------------ 
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej 

sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2015 roku, które po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysoko�ci 538.601 
tys. zł;----------------------------------------------------- 
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- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 

od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia roku wykazuj�cego zysk 
netto w wysoko�ci 33.490 tys. zł;---------------------------- 

- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 

od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuj�cego 
wzrost kapitału własnego o kwot� 176.600 tys. zł;------------ 

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływu �rodków pieni��nych 
za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, 

wykazuj�cego zmniejszenie stanu �rodków pieni��nych netto w 
ci�gu roku obrotowego o kwot� 14.306 tys. zł;---------------- 

- informacji dodatkowej, obejmuj�cej wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i 

obja�nie�.--------------------------------------------------- 
2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 7/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z działalno�ci grupy 

kapitałowej za rok 2015 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci grupy 

kapitałowej za rok obrotowy 2015.----------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.---------------------
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 8/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
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ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  
w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno�ci za rok 
obrotowy 2015 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarz�du z 
działalno�ci Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2015, a tak�e wniosku Zarz�du co do przeznaczenia zysku 
za rok obrotowy 2015 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w 

�cinawce �redniej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z 
działalno�ci za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny 

sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Spółki, sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a tak�e wniosku 

Zarz�du co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.------- 
2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 

W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61 kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 9/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie podziału 
zysku za rok obrotowy 2015 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
postanawia przeznaczy� zysk netto za rok obrotowy 2015 w 

kwocie 33.857.426,21zł (trzydzie�ci trzy miliony osiemset 

pi��dziesi�t siedem tysi�cy czterysta dwadzie�cia sze��
złotych i dwadzie�cia jeden groszy) w cało�ci na kapitał 

zapasowy Spółki.---------------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 
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Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 10/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezesowi Zarz�du 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
udziela absolutorium Panu Leszkowi Juraszowi z wykonania 

obowi�zków Prezesa Zarz�du w okresie od 1 stycznia do 31 

grudnia 2015 roku.-------------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 11/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
udziela absolutorium Panu Jerzemu Ko�uchowi z wykonania 

obowi�zków Wiceprezesa Zarz�du w okresie od 1 stycznia do 31 
grudnia 2015 roku.-------------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 12/2016  
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
udziela absolutorium Panu Michałowi Zawiszy – Członkowi Rady 

Nadzorczej - z wykonania obowi�zków w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 13/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
udziela absolutorium Panu Janowi Jurczykowi – Członkowi Rady 

Nadzorczej - z wykonania obowi�zków w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 3.852.010 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 57,69% kapitału zakładowego i dawały 3.852.010 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 3.852.010 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 14/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  
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w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Mro�kowi – Członkowi Rady 
Nadzorczej - z wykonania obowi�zków w okresie od 1 stycznia do 
31 grudnia 2015 roku.----------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.056.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 60,75% kapitału zakładowego i dawały 4.056.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.056.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 15/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
udziela absolutorium Panu Tomaszowi Stamirowskiemu – Członkowi 

Rady Nadzorczej - z wykonania obowi�zków w okresie od 1 

stycznia do 31 grudnia 2015 roku.----------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 16/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 
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1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jurczykowi – Członkowi 

Rady Nadzorczej - z wykonania obowi�zków w okresie od 1 

stycznia do 15 wrze�nia 2015 roku oraz od 10 grudnia do 31 
grudnia 2015 roku.-------------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 3.728.698 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 55,85% kapitału zakładowego i dawały 3.728.698 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 3.728.698 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 17/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

1. Działaj�c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Rogó�owi – Członkowi 

Rady Nadzorczej - z wykonania obowi�zków w okresie od 15 

wrze�nia do 10 grudnia 2015 roku.----------------------------- 
2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 

W głosowaniu tajnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506 

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.447.506 głosów, co 

stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------------------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 18/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�  

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie wyra�enia 
zgody na zbycie zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa 

1. Działaj�c na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne 
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Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w �cinawce �redniej 
wyra�a zgod� na zbycie zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa, 
obejmuj�cej organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo 

wyodr�bniony w wewn�trznej strukturze organizacyjnej Spółki 
zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony 

do działalno�ci operacyjnej, to jest działalno�ci produkcyjnej 
armatury i odlewów, w skład którego wchodz� w szczególno�ci:-- 
a) prawa u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci wraz z prawem 

własno�ci budynków i urz�dze� stanowi�cych odr�bny od 

gruntu przedmiot własno�ci posadowionych na 

nieruchomo�ciach oddanych w u�ytkowanie wieczyste, 

wykorzystywane przez Spółk� do prowadzenia wy�ej opisanej 
działalno�ci,--------------------------------------------- 

b) prawa własno�ci, prawa wynikaj�ce z najmu lub dzier�awy 
oraz prawa do korzystania wynikaj�ce z innych stosunków 
prawnych dotycz�ce wszelkich ruchomo�ci, w tym maszyn, 

urz�dze�, zapasów, wyposa�enia i innych �rodków trwałych 
zwi�zanych funkcjonalnie i organizacyjnie z prowadzeniem 
wy�ej opisanej działalno�ci gospodarczej,----------------- 

c) prawa i obowi�zki wynikaj�ce z wszelkich umów zawartych 
przez Spółk� w zwi�zku z prowadzeniem wy�ej opisanej 

działalno�ci gospodarczej,-------------------------------- 
d) wierzytelno�ci i zobowi�zania Spółki funkcjonalnie i 

organizacyjnie zwi�zane z prowadzeniem wy�ej opisanej 

działalno�ci gospodarczej, istniej�ce na dzie� zbycia 

zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa,------------------- 
e) decyzje, zezwolenia, zgody, koncesje, licencje i inne 

orzeczenia administracyjne, zwi�zane z prowadzeniem wy�ej 
opisanej działalno�ci,------------------------------------ 

f) maj�tkowe prawa autorskie i maj�tkowe prawa pokrewne 

wykorzystywane w ramach zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa,----------------------------------------- 

g) tajemnice przedsi�biorstwa wykorzystywane w ramach lub 

dotycz�ce zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa,--------- 
h) wszelkie ksi�gi oraz inne dokumenty i dane zwi�zane z 

prowadzeniem wy�ej opisanej działalno�ci gospodarczej,---- 
i) inne prawa rzeczowe, prawa najmu lub dzier�awy 

nieruchomo�ci oraz prawa do korzystania z takich 

nieruchomo�ci wynikaj�ce z innych stosunków prawnych, 

wykorzystywane przez Spółk� do prowadzenia wy�ej opisanej 
działalno�ci gospodarczej.-------------------------------- 

2. Akcje oraz udziały w spółkach zale�nych wchodz�cych w skład 
Grupy Kapitałowej ZETKAMA, jako składniki niezwi�zane z 

działalno�ci� produkcyjn� armatury i odlewów, nie wchodz� w 
skład zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa.----------------- 

3. Zbycie zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa nast�pi poprzez 
wniesienie jej jako wkładu niepieni��nego na podwy�szony 
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kapitał zakładowy w jednoosobowej spółce zale�nej – ZETKAMA 
Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� z siedzib� w �cinawce 
�redniej (57-410), ul. 3 maja 12, KRS: 0000613969,------------ 

4. Na skutek wniesienia zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa, 
ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzib� w �cinawce �redniej b�dzie 
kontynuowała działalno�� produkcyjn� armatury i odlewów 

dotychczas prowadzon� przez ZETKAMA S.A.---------------------- 
5. Warto�� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa zostanie 

ustalona metod� bilansow� i b�dzie stanowiła ró�nic� mi�dzy 
warto�ci� ksi�gow� aktywów przypisanych do zorganizowanej 

cz��ci przedsi�biorstwa a pasywów przypisanych do 

zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa według stanu na dzie�
wniesienia zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa do spółki 
zale�nej – ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzib� w �cinawce �redniej. 
Warto�� zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa na dzie� 31 

marca 2016 roku wynosiła 83.549.448,82zł (osiemdziesi�t trzy 
miliony pi��set czterdzie�ci dziewi�� tysi�cy czterysta 

czterdzie�ci osiem złotych i osiemdziesi�t dwa grosze).------- 
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w 

�cinawce �redniej upowa�nia Zarz�d Spółki do podj�cia 
wszelkich czynno�ci faktycznych i prawnych niezb�dnych do 

wykonywania niniejszej uchwały, w szczególno�ci do zawarcia 
stosownych umów dotycz�cych wniesienia zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa do ZETKAMA Sp. z o.o. z siedzib� w �cinawce 
�redniej w zamian za nowoutworzone udziały.------------------- 

7. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506  

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.180.506 głosów, co 

stanowiło 93,9966 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 267.000, co stanowiło 6,0034 % głosów oddanych.---------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 

Uchwała nr 19/2016  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działaj�cej pod firm�
ZETKAMA Spółka Akcyjna z siedzib�

w �cinawce �redniej z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie 
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. z siedzib� w 

�cinawce �redniej działaj�c na podstawie § 18 ust. 1 pkt 5 
Statutu Spółki, ustala, �e Rada Nadzorcza ZETKAMA S.A. b�dzie 
si� składa� z 5 członków.------------------------------------- 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.--------------------- 
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W głosowaniu jawnym uczestniczyli akcjonariusze posiadaj�cy 
ł�cznie 4.447.506 akcji, z których oddano wa�ne głosy i które 
to stanowiły 66,61% kapitału zakładowego i dawały 4.447.506  

wa�nych głosów, „za” uchwał� oddano 4.023.074 głosów, co 

stanowiło 90,4569 % głosów oddanych, głosów wstrzymuj�cych si�
było 424.432, co stanowiło 9,5431 % głosów oddanych, głosów 

przeciwnych było 0, co stanowiło 0 % głosów oddanych.--------- 

Uchwała została podj�ta.-------------------------------------- 


