
PROJEKTY UCHWAŁ NA 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 

SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU 

ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.06.2019 R. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 01/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Wybór Przewodniczącego 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą 

we Wrocławiu na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana 

……………….. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 02/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Przyjęcie porządku obrad 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 

4) Przyjęcie porządku obrad; 

5) Podjęcie uchwał w sprawie: 

A. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku 

obrotowym 2018; 

B. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 

2018; 



C. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS 

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.; 

D. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 

2018; 

E. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku 

obrotowym 2018; 

F. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

ELQ S.A. za rok obrotowy 2018; 

G. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS 

Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Krakowie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej ELQ S.A.; 

H. podziału zysku za rok obrotowy 2018; 

I. udzielenia członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2018; 

J. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 

roku obrotowym 2018; 

 

 

6) Wolne wnioski; 

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 03/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku 

obrotowym 2018 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd 

sprawozdania z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 

roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z 

działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 

 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 04/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za okres obrotowy 

od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i zapoznaniu się z opinią 

Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 

dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składa się: 

 

a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., 

wykazujący zysk netto w kwocie 168 058,32 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy 

pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze), 

b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 

2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 030 472,91 zł (słownie: 

jeden milion trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt jeden 

groszy), 

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 

2018  r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 168 058,32 zł (słownie:  sto 

sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze), 

d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 34 668 885,61 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt 

osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy), 

e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 05/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta  

AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów  



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego sprawozdania 

finansowego ELQ S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd 

sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 06/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2018 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:   

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą 

ELQ S.A. sprawozdania z działalności w 2018 r. zatwierdza je. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 07/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu ELQ S.A. z 

działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2018 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 



 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd 

skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. w 2018 roku i po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 

grudnia 2018 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 08/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 

31 grudnia 2018 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 

grudnia 2018 roku, na które składa się: 

 

a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.  

wykazujący stratę netto w kwocie 558 113,04 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto 

trzynaście złotych cztery grosze), 

b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 

2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 027 992,81     

(słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 

osiemdziesiąt jeden groszy),    

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 

2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 558 113,04 zł (słownie: pięćset 

pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzynaście złotych cztery grosze) 

d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 17 118 460,92 zł (słownie: siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy 

czterysta sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), 

e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2 

 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 09/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta  

AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie  z badania rocznego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd 

sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 10/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie podziału zysku  za rok obrotowy 2018 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na 

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia że zysk  netto za rok obrotowy 2018 w kwocie  

168 058,32 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych trzydzieści 

dwa grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

UCHWAŁA NR 11/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 

1.01.2018 r. do 2.03.2018 r. 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art.  

93 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania przez Niego 

obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1.01.2018 roku do dnia 2.03.2018 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 12/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie  

od 7.03 2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 

393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Ryszardowi Bobrowskiemu z wykonania przez 

Niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 7.03.2018 roku do dnia 31.12.2018 

roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 13/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków 

w okresie od 1.01.2018 r. do 5.03.2018 r. 



 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 

393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Ryszardowi Bobrowskiemu z 

wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1.01.2018 roku do 

dnia 5.03.2018 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 14/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 

393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi w roku obrotowym 

2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 marca 2018 roku z wykonania przez Niego 

obowiązków członka Radcy Nadzorczej oraz w okresie od dnia 6 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 

2018r. z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Radcy Nadzorczej.  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 15/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie 

od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 

393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 



 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Kucęba z wykonania przez 

Niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 

2018 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 16/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2018 roku do 30.06.2018 roku. 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 

393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Dymeckiemu z wykonania 

przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1.01.2018 roku do dnia 

30.06.2018 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 17/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2018 roku do 31.12.2018 roku 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na art. 393 pkt. 1 i 

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

 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierzowi Boguckiemu z wykonania 

przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 

grudnia 2018 roku. 



 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 18/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonywania obowiązków w okresie od 30.06.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 

393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Żanecie Żak Sołtysiak z wykonania przez 

Nią obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 30.06.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 19/06/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 28.06.2019 roku 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonywania obowiązków w okresie od 30.06.2018 roku do 31.12.2018 roku. 

 

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 

393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Oldze Sowie z wykonania przez Nią 

obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 30.06.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



 


