
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
zwołanym na dzień 27 czerwca 2013 roku o godz. 11.00 w Częstochowie, ul. Torowa 3B 

 
 
 

I. Objaśnienia 
 
Niniejszy formularz został przygotowany stosownie do art. 4023 pkt 5 Kodeksu spółek 
handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem zwołanym na dzień 27 
czerwca 2013 roku 
  
Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji 
Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.  
 
Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez 
Akcjonariusza.  
 
Akcjonariusze wydają instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W 
przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W 
przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji 
akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których 
pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania 
liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z 
wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. 
 
Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku 
obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. 
 
Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał 
poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia 
wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy 
określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika 
 

 
Akcjonariusz:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i Nazwisko/Nazwa)  

 
…………………………………………………………………………………………….……………...………………………………… 

(Adres) 

 
 ………………………………………………………………………………………...…..…………………………….………………… 

(PESEL, nr dowodu osobistego/nr we właściwym rejestrze) 

 
Pełnomocnik: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Imię i Nazwisko)  

 
…………………………………………………………………………………………….……………...………………………………… 

(Adres) 

 
 ………………………………………………………………………………………...…..…………………………….………………… 

(PESEL, nr dowodu osobistego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
zwołanym na dzień 27 czerwca 2013 roku 

 

Projekt uchwały nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 
 

 
 

Projekt uchwały nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 
 

 
 

Projekt uchwały nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za 2012 rok 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 
 



Projekt uchwały nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za 2012 rok 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 
 

 
 
 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie podziału zysku za 2012 rok 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 
 

 
 
 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 



 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 
 



 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 
 



 

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

   Za    Przeciw    Wstrzymuję się  Według uznania 
pełnomocnika 

 Zgłoszenie 
sprzeciwu 

Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. Liczba akcji: …………. 

Inne: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Zawadzkiem zwołane na dzień 27 czerwca 2013 roku 

 
 
 
 
 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera 
Pana/Panią ______________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  

 
§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
 



Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
W sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  
 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje 
następujący porządek obrad: 
 

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia.  
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  
4. przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
5. przedstawienie przez Zarząd wniosku w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A.  
6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania 

finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012 r. oraz wniosku 
Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012. 

7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Unimot Gaz S.A. za rok 2012. 

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Unimot Gaz S.A. za rok 2012.  

9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.  
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Unimot Gaz 

S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.  
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 

Unimot Gaz S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.  
12. Wolne wnioski.  
13. Zamknięcie obrad.  

 
 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 



Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Unimot Gaz S.A. za 2012 rok 
 

§1. 

Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 
395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny 
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza 
sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, w skład którego 
wchodzą: 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje sumę bilansową 35.404.961,09 (trzydzieści pięć milionów czterysta cztery 
tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden 09/100) złotych. 

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk 
netto w wysokości 1.540.832,85 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset 
trzydzieści dwa 85/100) złotych, 

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1.764.919,73 (jeden milion siedemset 
sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaści 73/100) złotych, 

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych 
netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. o 230.298,14 (dwieście trzydzieści 
tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem 14/100) złotych, 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 
Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Unimot Gaz S.A. za 2012 

rok 
 

§1. 

Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, działając na podstawie art. 
395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny 
przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 
 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 
Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: podziału zysku za 2012 rok 
 

§1. 

Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, po zapoznaniu się 
z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 6 marca 2013 oraz wynikami oceny przeprowadzonej 
przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 
pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 
w wysokości 1.540.832,85 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści dwa 
85/100) złotych w następujący sposób: 

a. zysk w kwocie 462.000,00 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące) złotych przeznaczyć na 
wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 0,14 (czternaście groszy) złotych 
na każdą akcję, 

b. zysk w kwocie 753.416,91 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście 
91/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, 

c. zysk w kwocie 325.415,94 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta piętnaście 
94/100) złotych przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.  

 
§2. 

Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za 
rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku, o której mowa w § 1 niniejszej 
Uchwały (dzień dywidendy), ustala się na dzień 12 lipca 2013 roku. Termin wypłaty 
dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2013 roku.  
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 
Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdaniem finansowym 
Spółki za 2012 rok Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem 
postanawia udzielić absolutorium  

Panu Przemysławowi Podgórskiemu - członkowi Zarządu 

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 
23 maja do 31 grudnia 2012 roku. 
 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 
Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdaniem finansowym 
Spółki za 2012 rok Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem 
postanawia udzielić absolutorium  

Panu Rafałowi Witasikowi - Prezesowi Zarządu 

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 
1 stycznia do 10 grudnia 2012 roku. 
 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium  

Panu Adamowi Sikorskiemu 

z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 
Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium  

Panu Dariuszowi Maszczykowi 

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 
Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium  

Panu Tomaszowi Pasierbowi 

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 
od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium  

Panu Piotrowi Cieślakowi 

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 
od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 



 
Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium  

Panu Karolowi Kumorowi 

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 
od 12 grudnia do 31 grudnia 2012 roku. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 



Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium  

Panu Przemysławowi Podgórskiemu 

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 
od 1 stycznia do 22 maja 2012 roku. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 
 

§1. 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie 
Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem postanawia udzielić absolutorium  

Pani Małgorzacie Garncarek 

z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie 
od 27 kwietnia do 12 grudnia 2012 roku. 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


