
Działaj c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowy
 

   


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 12/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie uchylenia tajno ci głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Działaj c na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowy
 

   głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, powoływanej w celu
przeprowadzenia głosowania nad sprawami obj  

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 13/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Działaj  421 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 

„Powołuje si    w składzie: Sebastian Kochaniec oraz Tomasz Pieron
przeprowadzenia głosowania nad uchwałami, obj  

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 14/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie przyj  



Działaj spółek handlowych, Zwyczajne Walne
 
    

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

 cy przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanow ce Zał 
1 do niniejszego Protokołu, które zostało rozpatrzo


Uchwała nr 15/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co nast 

we Spółki za rok obrotowy 2009.”

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 16/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok


Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt
1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co nast 

 du z działalno ci Spółki za rok


Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 17/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu o podziale zysku netto za rok obrotowy 20



Działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Ha
Zgromadzenie Spółki uchwala, co nast 

 
w kwocie 3 069.267,61 zł        
złotych i 61/100 ) zostaje w cało ci przekazany na kapitał zapasowy.”

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu jawnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 18/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Rafałowi Wasilewskie 
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 

„Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Wasilewskiemu, 
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 2 671 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 19/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie udzielenia Sebastianowi Kocha  
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 

  
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.



Uchwała nr 20/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Marcinowi Ma dziakowi, byłemu Członkowi Zarz 
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 

 dziakowi, byłemu Członkowi Zarz 
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 2 737 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 21/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarz 
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgrom
 

„Walne Zgromadzenie udziela Grzegorzowi Kuci, byłemu Członkowi Zarz 
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 22/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej
  ) we Wrocławiu w sprawie udzielenia Tomaszowi M 

  


Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt
2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S. 

  
 



Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 23/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Małgorzacie Wasilews 
  

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 

„Walne Zgromadzenie udziela Małgorzacie Wasilewskie 
  

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 24/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Szymonowi Karpi skiemu, Członkowi Rady Nadzorczej,
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 

 skiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 25/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 punkt
2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M.W. Trade S. 



„Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Solanowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 26/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we

Wrocławiu w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 

„Walne Zgromadzenie udziela Dawidowi Sukaczowi, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 27/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie udzielenia Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady

 

Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 

„Walne Zgromadzenie udziela Mirosławowi Nowickiemu, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.

Uchwała nr 28/2010/ z dnia 25.05.2010 r.
. Trade Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu w sprawie udzielenia Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej,
 



Działaj Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 22 punkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie M. 

„Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Serei, byłemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
 

Uchwała wchodzi w   

  wiadczył, e uchwała została podj  
w głosowaniu tajnym „za” oddano 5 237 288 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, nikt nie
wstrzymał si  od głosowania.


