
Repertorium A numer 6039/2011 

 

AKT   NOTARIALNY 

 

          Dnia 30.06.2011 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące jedenastego 

roku) we Wrocławiu, przy ulicy Giełdowej nr 12 H odbyło się Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu (REGON 020778379, NIP 8942944952), posiadającej adres: 

52-437 Wrocław, ul. Giełdowa nr 12 H, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 

0000308997, z którego notariusz Karolina Warczak-Mańdziak prowadząca 

Kancelarię Notarialną dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka 

cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 207 

spisała niniejszy --------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOKÓŁ  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA 

 

          § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady 

Nadzorczej – Robert Sylwester Bender, syn Czesława i Krystyny, pesel 

67060105278, zamieszkały 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, ulica 

Franciszkańska numer 2, legitymujący się dowodem osobistym APF826563, 

który oświadczył, że Zarząd spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna 

z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 4021 

oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołał na dzień 30 czerwca 2011 

roku na godzinę 1300 w siedzibie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

z następującym porządkiem obrad: ---------------------------------------------------  

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------  

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Sporządzenie listy obecności. -------------------------------------------------------  

5. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------  
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6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku 

Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2010 r. ----------------------------------  

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r., 

w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 

2010 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2010. --------  

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., ---  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., --------------  

c) przeznaczenia zysku za 2010 rok, ----------------------------------------------  

d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania 

przez nich obowiązków w 2010 r. ----------------------------------------------  

9. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------------------------  

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

 

Ad 2) Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapropono-

wana została kandydatura Roberta Sylwestra Bendera. ---------------------------  

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały 

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------  

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia wybrać Roberta 

Sylwestra Bendera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------  
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          Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu tajnym 

wzięło udział 9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, 

co stanowi 83,04 % kapitału zakładowego, w tym: ---------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została 

podjęta jednogłośnie. --------------------------------------------------------------------  

 

Ad 3)-4) Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności 

podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399, 

art. 402, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. 

Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 

reprezentowane jest 9.287.422 akcji, co stanowi 83,04 % akcji 

w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosów na 

Walnym Zgromadzeniu, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 

odbycia Walnego Zgromadzenia, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się 

prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ----------------------------  

 

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie 

przyjęcia porządku obrad. --------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia przyjąć porządek 

obrad obejmujący: -----------------------------------------------------------------------  

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------  



 
 

4

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

4. Sporządzenie listy obecności. -------------------------------------------------------  

5. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------  

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku 

Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2010 r. ----------------------------------  

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r., 

w tym sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki w 2010 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 

2010 r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2010. --------  

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------------------------------------------------  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., ---  

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r., --------------  

c) przeznaczenia zysku za 2010 r., ------------------------------------------------  

d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania 

przez nich obowiązków w 2010 r. ----------------------------------------------  

9. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. ------------------------------------------  

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

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Ad 6) Prezes Zarządu spółki pod firmą HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 
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w 2010 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, a także 

przedstawił wniosek Zarządu spółki co do przeznaczenia zysku za 2010 rok. -  

 

Ad 7) Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki pod firmą HORTICO Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przedstawił sprawozdania Rady Nadzorczej 

z działalności w 2010 roku, w tym sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za 2010 rok i wniosku Zarządu co do podziału zysku 

netto za rok 2010. -----------------------------------------------------------------------  

 

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w przedmiocie: ----------  

          a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

w 2010 r. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z działalności Spółki w 2010 r. 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co 

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

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. ----------------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  
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- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

          b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.-----------  

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie zatwierdzenia  

sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co 

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

§ 1. 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie 

finansowe Spółki za 2010 r. ------------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

          c) przeznaczenia zysku za 2010 r. ---------------------------------------------  
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Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie przeznaczenia zysku za 2010 r. 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 

2 KSH postanawia co następuje: ------------------------------------------------------  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2010 r. 

w wysokości 2.000.045,51 PLN (słownie: dwa miliony czterdzieści pięć 

złotych 51/100) na zwiększenie kapitału zapasowego. ----------------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

          d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania 

przez nich obowiązków w 2010 r. -----------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kolasie 
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Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeks spółek handlowych, postanawia co 

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

§ 1. 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi 

Kolasie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 

w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ----------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

4.100.209 akcji, z których oddano 4.100.209 ważnych głosów, co stanowi 

36,66 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 4.100.209 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 

przy czym Pan Paweł Kolasa został wyłączony od głosowania. -------------------  

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Guszałowi 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co 

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

§ 1. 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi 

Guszałowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. -----  
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§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

6.599.757 akcji, z których oddano 6.599.757 ważnych głosów, co stanowi 

59,01 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 6.599.767 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 

przy czym Pan Andrzej Guszał został wyłączony od głosowania. -----------------  

 

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Benderowi 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, postanawia co następuje: ---------------------------  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi 

Benderowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 

dnia 31 grudnia 2010 r. ----------------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

7.874.878 akcji, z których oddano 7.874.878 ważnych głosów, co stanowi 

70,41 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 7.874.878 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  
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- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, 

przy czym Pan Robert Bendera został wyłączony od głosowania. ----------------  

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Magierze 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co 

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

§ 1. 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi 

Magierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza 

Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 

2010 r. -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
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z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Bender 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co 

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

§ 1. 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia udzielić Pani Urszuli Bender 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. ----------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Annie Kolasie 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co 

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

§ 1. 
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Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia udzielić Pani Annie Kolasie 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. ----------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Kononowiczowi 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na podstawie art. 393 pkt. 1 

oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co 

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

§ 1. 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi 

Kononowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 

2010 r. -------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 
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83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie określenia 

liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji -----------------------------------  

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku  

w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej  

nowej kadencji 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na postawie art. 385 § 1 

Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu HORTICO SA, uchwala 

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

§ 1. 

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób. ---------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  
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Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na postawie art. 385 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu HORTICO SA, uchwala 

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

§ 1. 

Powołuje się Annę Kolasa na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.--------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na postawie art. 385 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu HORTICO SA, uchwala 

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

§ 1. 
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Powołuje się Łukasza Kononowicza na Członka Rady Nadzorczej nowej 

kadencji. -----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na postawie art. 385 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu HORTICO SA, uchwala 

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

§ 1. 

Powołuje się Tomasza Magiera na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. --  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  



 
 

16

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na postawie art. 385 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu HORTICO SA, uchwala 

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

§ 1. 

Powołuje się Roberta Bendera na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. --  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  

z dnia 30 czerwca 2011 roku 

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji 

 

Walne Zgromadzenie HORTICO S.A., działając na postawie art. 385 § 1 

Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu HORTICO SA, uchwala 

co następuje:------------------------------------------------------------------------------  
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§ 1. 

Powołuje się Urszulę Bender na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. ----  

§ 2. 

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

 

          Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 

9.287.422 akcji, z których oddano 9.287.422 ważnych głosów, co stanowi 

83,04 % kapitału zakładowego, w tym: -----------------------------------------------  

- 9.287.422 głosów za podjęciem uchwały, ------------------------------------------  

- 0 głosów przeciw, -----------------------------------------------------------------------  

- 0 głosów wstrzymało się. --------------------------------------------------------------  

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. --  

 

Ad 10) Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania punktów 1)-9) 

porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego 

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

Na tym protokół zakończono. ----------------------------------------------------------  

 

          § 2. Do aktu przedłożono lub okazano:------------------------------------- 

1) odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców dla spółki pod firmą HORTICO 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wydany przez Oddział 

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu, stan 

na dzień 31 marca 2011 roku (KRS 0000308997), -----------------------------   

2) listę obecności. ------------------------------------------------------------------------  

 

           § 3. Wypisy tego aktu wydawać można akcjonariuszom i spółce. -------  

 

        § 4. Koszty notarialne ponosi spółka pod firmą HORTICO Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----------------------------------------------------  

 

           § 5. Pobrano: --------------------------------------------------------------------  

1) taksę notarialną - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1. pkt 1) 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w 
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sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 roku Nr 

148, poz. 1564) w kwocie-----------------------------------------------800,00 zł,  

2) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29 oraz 

art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w wysokości 23% 

od kwoty taksy notarialnej - w kwocie--------------------------------184,00 zł. 

=========================================================================== 

Razem:------------------------------------------------------------------------984,00 zł.  

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 

 


