
 

 

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
spółki INDOS SA zwołane na dzień ____________2020 roku 

 
 
 
 
 
 

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie („Spółka”)  
z dnia ____________2020 roku  

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

§ 1. 
Działając na podstawie art. 409 § 1. k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią 
____________________  

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku  

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzania 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć porządek obrad 
Walnego Zgromadzenia obejmujący:  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.  

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

3. Sporządzenie listy obecności.  

4. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 
i jego zdolności do podejmowania uchwał.  

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady 
Nadzorczej z działalności Rady w roku obrotowym 2019 oraz z badania sprawozdania 
Zarządu spółki INDOS SA z działalności za rok obrotowy 2019, sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.  

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy 2019. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019. 

10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w roku obrotowym 2019.  

11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku obrotowym 2019. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 
jednolitego nowego Statutu Spółki. 

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.  

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019   

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. 
pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  za rok 
obrotowy 2019. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała nr _____ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku  

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019   

 
§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2. 

Pkt 1) k.s.h. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019, na 

które składa się w szczególności:  

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 92.022.362,11 zł, 

2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 

roku wykazujący zysk netto w wysokości 4.152.276,31 zł, 

3. sprawozdanie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 

dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 

4.152.276,31 zł,  

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 

31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto 

o kwotę 1.023.573,89 zł. 

 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  



 

 

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku  

 

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019. 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia podzielić zysk spółki za rok 

obrotowy 2019 wynoszący 4.152.276,31 złotych (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt dwa 

tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) w następujący sposób:  

1. kwotę 1.354.046,40 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące 

czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy) przeznaczyć na dywidendę̨ dla 

akcjonariuszy w wysokości 0,19 zł na jedną akcję, ustalając 16 czerwca 2020 r. jako 

dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 czerwca 2020 r. 

jako termin wypłaty dywidendy . 

2. kwotę  2.798.229,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 

dwieście dwadzieścia dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na 

kapitał zapasowy spółki. 

 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku  

 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. 
niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Ireneuszowi Glensczykowi absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 

Uchwała nr _____ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku  

 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. 
niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu pani Katarzynie Sokole absolutorium 
z wykonania przez nią obowiązków od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Uchwała nr _____ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku  

 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej     
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. 
niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Zientkowi  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

  

 

 



 

 

 
Uchwała nr _____ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku  

 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. 
niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Matujewiczowi absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

  

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku 

 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi   
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. 
niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Franikowi absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
  

 

  



 

 

 
Uchwała nr _____ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku 

 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. 
niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Mikołajczykowi absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 

 

 

 
Uchwała nr _____ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku 

 
 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu   
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. 
niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Brodzińskiemu absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

 

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku 

 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi 
Łuckiewiczowi   
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. 
niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Łuckiewiczowi 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 26 czerwca 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r.   

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku 

 
 

w sprawie: zmiany statutu Spółki 
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., 

postanawia zmienić Statut Spółki Indos Spółka Akcyjna w następujący sposób: 

 

I. § 16. otrzymuje brzmienie:  
 

„§16 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez 
niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie 
obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, 
Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez 
niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę 
reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w 
kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu. 



 

 

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu możliwy jest również poprzez wykorzystanie 
środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w ten 
sposób postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.  

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2., odbywa 
się według zasad określonych w ustawie Kodeks spółek handlowych oraz 
regulaminie szczegółowych zasad udziału w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej wydanym przez Radę 
Nadzorczą.” 

 

II. § 13. ust. 2 lit. e otrzymuje brzmienie: 

 

„e) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w których Spółkę 

reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej 

upoważniony do tego uchwałą Rady,” 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwała nr _____ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

INDOS SA z siedzibą w Chorzowie  
z dnia ____________2020 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki  

 

§ 1.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 
k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia aktualnego tekstu jednolitego Statutu 
Spółki.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
Zarząd INDOS SA  

Ireneusz Glensczyk - Prezes Zarządu  
Katarzyna Sokoła - Wiceprezes Zarządu  


