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Treść projektów uchwał

Zwy czajne Wa I ne Zg romadzen ie Akcjona ri uszy,,KO PEX" S,A.
w dniu 08 czerwca 2O16 r.

+ Projekt uchwaĘ do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia OB czerwca 2O16 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na
podstawie art' 409 $ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz $ 3 ust' 1 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia uchwala, co następuje:

s1

Zwyczajne

Pani/Pana:

Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna dokonuje wyboru

.....'. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

52

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

+ Projekt uchwaĘ do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2O16 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co
następuje:

5 1,

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

L Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad'

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ''KOPEX" S'A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ,,KOPEX" S.A. za rok 2015.
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6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ,,KOPEX" S.A. za
rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółkĺ za rok 20L5.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015'

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

9. Podjęcie uchwał w sprawĺe udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonanĺa przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia'

92.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt uchwały (1) do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nľ 3
Zwy czajnego Wa I nego Zg romadzen ia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2O16 roku

w sprawie: zatwieľdzenia,,skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ,,KoPEX" S.A. za ľok obrotowy 2o15''

51

7wyczajne Walne Zgromadzenie KoPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na
podstawie art. 395 $ 5 Kodeksu spółek handlowych iart. 63c ust. 4 ustawy zdnia29.09'7994r'
o rachunkowości (tekst jednolĺty Dz'U. z 2o73r'Poz.33o z poźn'zm') - zatwierdza
,,Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ,,KoPEx'' s'A. za rok
obľotowy 2oI5" zgodne zMiędzynarodowymi Standardami SprawozdawczoŚci Finansowej, w
skład którego wchodzą:

a) Skonsolidowane spľawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31
grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 2.I2a.792.839,2o
zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa
tysiące osiemset trzydzieści dzĺewięć złotych dwadzieścia groszy),

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom spółki dominującej w
wysokości: I.47L.9L1.508,38 zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt jeden
milionów dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset osiem złotych trzydzieści osiem groszy),

c) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości 1.483.o92.863,28 zł
(słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące
osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia osiem groszy),

d) Skonsolidowane spľawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę:
I.5L5.447.8o7'06 zł (słownie: jeden miliard pięćset piętnaścĺe milionów czterysta czterdzieści
siedem tysięcy osiemset siedem złotych sześć groszy),

e) Skonsolidowane sprawozdanie z pľzepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia
2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
kwotę: 21.832'691,69 zł (słownie: dwadzĺeścia jeden milionów osiemset trzydzieści dwa
tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dzĺewięć groszy),
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0 lnformacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaŚnienia.

s2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały (2) do punktu 5 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nľ 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2O16 roku

w spľawie: zatwierdzenia ,.Sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ,,KoPEx" S.A. za rok 2o15''

51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KoPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na

podstawie art' 395 $ 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust,2a

ustawy z dnia 29'o9'I994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz'U. z 20l3r.Poz.33o z

pőźn.zm.) - zatwierdza ,,Spraurozdanie Zarządu z działa!ności Grupy Kapitałowej
,,KOPEX" S.A. za rok 2O15".

s2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

= Projekt uchwaĘ (7) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenÍa

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2O16 roku

w sprawie: zatwierdzenia,,Sprawozdania finansowego,,KOPEX" S,A.
za rok obrotowy 2OL5"

s 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z sĺedzibą w Katowicach działając na
podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 5 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust' 1 pkt
1) Statutu Spółki iart' 53 ust. 1 ustawy zdnia29.09.I994r' o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U'
z 2o73r'Poz.33o z póżn'zm') - zatwierdza -Sprawozdanie finansowe ,,K0PEX" S.A. za rok
obrotowy 2oĹ5" zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, na
które składają się :

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.144.322.402,07 zł (słownie: jeden
miliard sto czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwa złote
siedem groszy),
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b) Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku
wykazujący stratę netto w wysokości 637.6L2.0L5,L3 zł (słownie: sześćset trzydzieści
siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy),

c) Spľawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia
2015 roku wykazujące całkowite straty ogółem w wysokości 635.399.284,88 zł (słownie:
sześćset trzydzieści pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysĺęcy dwieście
osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy),

d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznĺa 2015 do 31
grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 665.838.503,67 zł
(słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset
trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy),

e) Spľawozdanie z przepĘwów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia
2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę 23.130.345,38 zł
(słownie: dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych
trzydzieści osiem groszy),

f) rnformacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia'

s2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwałY Q) do punktu 6 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nľ 6
Zwy czajnego Wal nego Zg romadzen ia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia ,,Spľawozdania Zarządu z działalności ,,KOPEX" S.A
za rok 2oĹ5"

s1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na
podstawie art' 393 punkt 1) i art. 395 s 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt
1) Statutu Spółki - zatwierdza ,,sprawozdanie Zarządu z działalności ,,KoPEX'' s.A. za rok
20L5".

s2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

=} Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nľ 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na

podstawie art. 395 $ 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po

zapoznanĺu się z uchwałą - wnioskiem Zarządu Spółki z dn|a 28'04.2016 roku w sprawie propozycji

pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz opinią Rady Nadzorczej,,KOPEX" S.A. z dnia

10.05.2016r. - uchwala, co następuje :

51.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2015 w

kwocie 637.6L2.oI5,L3 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy
piętnaście złotych trzynaście groszy) użyć, i przeznaczyć kapitał zapasowy spółki w kwocie
637.6Ĺ2.o1'5,L3 zł (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście
tysięcy piętnaście złotych trzynaście groszy), przY czYm na pokrycie straty przeznaczona ma być

część kapitału zapasowego utworzona z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyzej ich wartości

nominalnej. Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej

wartości nominalnej ulegnie zmniejszeniu z kwoty I'o54.94t'6t2,43 zł (słownie: jeden miliard
pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych

czterdzieści trzy grosze) do kwoty 4L7'329'597,30 zł (słownie: czterysta siedemnaście milionów

trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dzĺewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy).

g2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcĺa

= Projekt uchwaĘ (7) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Mía l nego Zg romadzen ia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2O16 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obľotowy 2o15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393
punkt 1) i art' 395 9 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) Statutu
Spółki - udziela absolutoľium Panu Józefowi Wolskiemu z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu,,KOPEX" S.A' pełnionych w okresie od o1.o1.2o15 r. do 31.12.2o15 r.

2' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

= Projekt uchwaĘ (2) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Wa I nego Zg romadzen ia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzieIenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15
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1' Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art' 393
punkt 1) i art. 395 $ 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust, 1 pkt 3) Statutu
Spółki - udziela absolutorium Panu Piotrowi BroncIowi z wykonania obowiązków
Członka Zarządu,,KOPEX" S.A' pełnionych w okresie od o1.o1.2o15 r. do 31.12.2o15 r.

2' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwaĘ (3) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia

ucHWAŁA Nr 1o
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia O8 czerwca 2O16 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KoPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art' 393
punkt 1) i art. 395 5 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) Statutu
Spółki - udziela absolutorium Panu Andrzejowi Mederowi z wykonania obowiązków
Członka Zarządu,,KOPEX" S.A' pełnionych w okresie od o1.o1.2o15 r. do3L.Ĺ2.2o15 ľ.

2' Uchwała wchodzi w życie z dnĺem podjęcia

= Projekt uchwały (4) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia OB czerwca 2O16 roku

w sprawiel udzielenia członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15

t. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393
punkt 1) i art. 395 s 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) Statutu
Spółki udziela absolutorium Pani Joannie Węgrzyn z wykonania obowiązków Członka
Zarządu,,KOPEX" S.A' pełnionych w okresie od o1.o1.2o15 r' do 3L.L2.2015 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

+ Projekt uchwały (5) do punktu 8 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia OB czerwca 2O16 roku
w spľawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393
punkt 1) i art. 395 9 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust' 1 pkt 3) Statutu

1
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Spółkĺ - udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatko z wykonania obowiązków
Członka Zarządu,,KOPEX'S,A. pełnionych w okresie od 25,Ĺt.2o15 r. do 3L.L2.2o15 ľ.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwały (1) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KoPEX Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia o8 czeľwca 2o16 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393
punkt 1) i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) Statutu
Spółki - udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Jędľzejewskiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od o1.o1.2o15 r. do
31.12.2O15 r.

2. Uchwała wchodzi w życĺe z dniem podjęcia

+ Projekt uchwaĘ (2) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia o8 czerwca 2o16 ľoku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art' 393
punkt 1) i art' 395 9 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) Statutu
Spółkĺ - udziela absolutorium Panu Michałowi Rogatko z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki pełnĺonych w okresie od o1.o1.2o15 ľ. do 18.11.2o15 r.

2' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+ Projekt uchwaĘ (3) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia OB czerwca 2O16 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393
punkt 1) i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust' 1 pkt 3) Statutu
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Spółki - udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bobrowskiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od o1.o1'2o15 r. do
31.12.2O15 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwaĘ (4) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia o8 czeľwca 2016 roku

w spľawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art' 393
punkt 1) i art' 395 5 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) Statutu
Spółki - udziela absolutorium Panu prof. zw' dr hab. inż. Józefowi Dubińskiemu z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych W okresie od
01,01.2015 r. do 31.12.2O15 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwaĘ (5) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia

ucHWAŁA Nr 17
Zwy czajnego Wa I nego Zg romadzen ia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia 08 czerwca 2O16 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za ľok obľotowy 2o15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393
punkt 1) i art' 395 5 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) statutu
Spółki - udziela absolutorium Panu Danielowi Lewczukowi z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 29,oL.2o15 r. do 3!.L2.2o15 r.

2' Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwaĘ (6) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Wa Inego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia OB czerwca 2O16 roku

w sprawie: udzieIenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15
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1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393
punkt 1) i art' 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) Statutu
Spółki - udziela absolutorium Panu prof' zw. dr hab' Januszowi A. Strzępce z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych W okresie od
18.11.2015 ľ. do 31.12.2o15 ľ'

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt uchwaĘ (7) do punktu 9 porządku obrad walnego zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia
KoPEx Spółka Akcyjna w Katowicach

z dnia OB czerwca 2O16 roku
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2o15

7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393
punkt 1) i art. 395 $ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz $ 54 ust. 1 pkt 3) Statutu
Spółki - udziela absoIutorium Panu dr inż. Andrzejowi Sikorze z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od o1.o1.2015 r. do
2O.O1.2O15 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

1 ' Dariusz Pietyszuk - wykonujący czynnoŚci Prezesa Zarządu

2. Magdalena Nawłoka - Członek Zarządu

3' Piotr Broncel - Członek Zarządu
Ď
\ \

f3*or=*

Strona 9 z 9


