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UCHWA A NR 1/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: WYBORU PRZEWODNICZ CEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 409 § 1
Kodeksu Spó ek Handlowych oraz art. 29.1 Statutu Spó ki w zwi zku z § 5 ust. 1 Regulaminu
Walnego Zgromadzenia, postanawia wybra na Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia
Damiana Pakulskiego.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Damian Pakulski stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw. Damian Pakulski o wiadczy , e wybór przyjmuje.
Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 2/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna, postanawia odst pi
Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

od wyboru

Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa przyj to
29.619.017 g osami „za”, za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do
uchwa y nie zosta zg oszony sprzeciw.
Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 3/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: PRZYJ CIA PORZ DKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna postanawia przyj
obrad Walnego Zgromadzenia Spó ki, tj.:
1.
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.
Wybór Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.

niniejszy porz dek

3.

Stwierdzenie prawid owo ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno ci do
podejmowania uchwa .
4.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.
Przyj cie porz dku obrad.
6.
Rozpatrzenie Sprawozda Zarz du z dzia alno ci Spó ki i Grupy Krezus za 2012 rok,
jednostkowego sprawozdania finansowego Spó ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012 rok oraz wniosku Zarz du w sprawie
przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok.
7.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spó ki z wyników oceny Sprawozda
Zarz du z dzia alno ci Spó ki i Grupy Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania
finansowego Spó ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Krezus za 2012 rok oraz wniosku Zarz du w sprawie przeznaczenia zysku netto
Spó ki za 2012 rok.
8.
Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki
za 2012 rok.
9.
Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spó ki za 2012 rok.
10. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy
Krezus za 2012 rok.
11. Podj cie uchwa y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Krezus za 2012 rok.
12. Podj cie uchwa y w sprawie przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok.
13. Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Zarz du Spó ki z
wykonania przez nich obowi zków w 2012 roku.
14. Podj cie uchwa y w sprawie udzielenia absolutorium cz onkom Rady Nadzorczej Spó ki z
wykonania przez nich obowi zków w 2012 roku.
15. Zmiany w sk adzie Rady Nadzorczej Spó ki.
16. Podj cie uchwa y w sprawie zmiany Statutu Spó ki.
17. Zamkni cie Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa przyj to
29.619.017 g osami „za”, za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do
uchwa y nie zosta zg oszony sprzeciw.
Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 4/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: PRZYJ CIA SPRAWOZDA RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY
SPRAWOZDA ZARZ DU I SPRAWOZDA FINANSOWYCH ORAZ Z OCENY WNIOSKU
ZARZ DU W SPRAWIE SPOSOBU PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO SPÓ KI ZA 2012 ROK
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna, zgodnie z punktem 7 Porz dku Obrad
ZWZ zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej Spó ki z wyników oceny sprawozda Zarz du
z dzia alno ci Spó ki i Grupy Krezus za 2012 rok, jednostkowego sprawozdania finansowego
Spó ki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Krezus za 2012
rok oraz z oceny wniosku Zarz du w sprawie przeznaczenia zysku netto Spó ki za 2012 rok.

§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa przyj to
29.619.017 g osami „za”, za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do
uchwa y nie zosta zg oszony sprzeciw.
Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 5/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI ZA
2012 ROK
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. a) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1
Kodeksu Spó ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki za
2012 rok, postanawia zatwierdzi niniejsze sprawozdanie w wersji przed onej.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa
z 29.619.017 akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
29.619.017 g osami „za”, za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie
uchwa y nie zosta zg oszony sprzeciw.
Do punktu dziewi tego porz dku obrad Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad
nast puj cej tre ci:

ne g osy
przyj to
by o; do
uchwa

UCHWA A NR 6/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓ KI ZA 2012 ROK
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. a) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia zatwierdzi jednostkowe sprawozdanie finansowe za
2012 rok, na które sk ada si :
1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2012
roku wykazuj ce po stronie aktywów i pasywów kwot 70.400.000,00 z (siedemdziesi t
milionów czterysta tysi cy z otych),
2. jednostkowe sprawozdanie z ca kowitych dochodów sporz dzone za okres obrotowy od 1
stycznia do 31 grudnia 2012 roku - wariant porównawczy wykazuj cy ca kowity zysk netto
oraz ca kowity dochód w wysoko ci 4.410.000,00 z (cztery miliony czterysta dziesi
tysi cy z otych),

3.

jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym sporz dzone za okres obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj ce zwi kszenie kapita u Spó ki w kwocie
4.410.000,00 z (cztery miliony czterysta dziesi tysi cy z otych),
4. jednostkowe sprawozdanie z przep ywów pieni nych wykazuj ce zwi kszenie stanu
rodków pieni nych o kwot 99.000,00 z (dziewi dziesi t dziewi tysi cy z otych),
5. informacje dodatkowe o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne
informacje obja niaj ce.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
Do punktu dziesi tego porz dku obrad Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa
nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 7/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZ DU Z DZIA ALNO CI GRUPY
KREZUS ZA 2012 ROK
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 395 § 5
Kodeksu Spó ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Grupy
Krezus za 2012 rok, postanawia zatwierdzi niniejsze sprawozdanie w wersji przed onej.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
Do punktu jedenastego porz dku obrad Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa
nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 8/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO GRUPY KREZUS ZA 2012 ROK
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 395 § 5
Kodeksu Spó ek Handlowych oraz na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrze nia

1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591) postanawia zatwierdzi
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które sk adaj si :
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz dzone na dzie 31 grudnia 2012
roku wykazuj ce po stronie aktywów i pasywów kwot 69.008.000,00 z (sze dziesi t
dziewi milionów osiem tysi cy z otych),
2. skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochodów sporz dzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku - wariant porównawczy wykazuj cy zysk netto oraz
ca kowity dochód w kwocie 4.758.000,00 z (cztery miliony siedemset pi dziesi t osiem
tysi cy z otych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym sporz dzone za rok obrotowy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj ce wzrost kapita u w asnego w kwocie
4.758.000,00 z (cztery miliony siedemset pi dziesi t osiem tysi cy z otych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przep ywów pieni nych sporz dzone za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj ce zwi kszenie stanu rodków pieni nych o
84.000,00 z (osiemdziesi t cztery tysi ce z otych),
5. informacje dodatkowe o przyj tych zasadach (polityce) rachunkowo ci oraz inne
informacje obja niaj ce.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
Do punktu dwunastego porz dku obrad Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa
nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 9/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: PRZEZNACZENIA ZYSKU NETTO SPÓ KI ZA 2012 ROK
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. b) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spó ek
Handlowych, postanawia zysk netto Spó ki za rok obrotowy 2012 w kwocie 4.410.000,00 z
(cztery miliony czterysta dziesi
tysi cy z otych) przeznaczy na pokrycie straty z lat
ubieg ych.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
Do punktu trzynastego porz dku obrad Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa
nast puj cej tre ci:

UCHWA A NR 10/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI ZARZ DU SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli Panu Wies awowi Jakubowskiemu Prezesowi Zarz du Spó ki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres
dzia alno ci od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
Do punktu czternastego porz dku obrad Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa ami
nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 11/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli Panu Damianowi Pakulskiemu Przewodnicz cemu Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków
za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
UCHWA A NR 12/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU

Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 PA DZIERNIKA 2012 ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli
Pani Agnieszce Urbaniak Wiceprzewodnicz cej Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez ni obowi zków
za okres dzia alno ci od 1 stycznia do 30 pa dziernika 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
UCHWA A NR 13/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 PA DZIERNIKA 2012 ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli Pani Darii Jackowskiej - Sekretarzowi Rady
Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1
stycznia do 30 pa dziernika 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
UCHWA A NR 14/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3

Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli Pani Agnieszce Zieli skiej-Dalasi skiej Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres
dzia alno ci od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
UCHWA A NR 15/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 PA DZIERNIKA 2012 ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli Pani Marlenie Krohn - Cz onkowi Rady
Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez ni obowi zków za okres dzia alno ci od 1
stycznia do 30 pa dziernika 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
UCHWA A NR 16/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 30 PA DZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2012
ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli Panu Andrzejowi Wojciechowskiemu Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres
dzia alno ci od 30 pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
UCHWA A NR 17/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 30 PA DZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2012
ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli Panu Andrzejowi Jasi skiemu - Cz onkowi
Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres
dzia alno ci od 30 pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
UCHWA A NR 18/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: UDZIELENIA CZ ONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓ KI ABSOLUTORIUM Z
WYKONANIA OBOWI ZKÓW W OKRESIE OD 30 PA DZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2012
ROKU
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust. 1
lit. c) Statutu Spó ki Krezus S.A. pozostaj cego w zwi zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spó ek Handlowych, postanawia udzieli Panu Stanis awowi Rychlickiemu - Cz onkowi
Rady Nadzorczej Spó ki absolutorium z wykonania przez niego obowi zków za okres
dzia alno ci od 30 pa dziernika do 31 grudnia 2012 roku.
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017

(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
Do punktu pi tnastego porz dku obrad Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa y odnosz ce si
do punktu pi tnastego porz dku obrad nie zosta y podj te przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna.
Do punktu szesnastego porz dku obrad Przewodnicz cy zarz dzi g osowanie nad uchwa
nast puj cej tre ci:
UCHWA A NR 19/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KREZUS SPÓ KA AKCYJNA Z SIEDZIB W TORUNIU
Z DNIA 28 CZERWCA 2013 ROKU
W PRZEDMIOCIE: ZMIAN W STATUCIE SPÓ KI
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krezus Spó ka Akcyjna dzia aj c na podstawie art. 27 ust.2
lit. a) Statutu Spó ki Krezus S.A. oraz na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych
postanawia zmieni Statut Spó ki Krezus S.A. w nast puj cy sposób:
1.Dotychczasow tre Artyku u 12.1 Statutu:
„12.1. Zarz d sk ada si z jednego do trzech cz onków, w tym Prezesa Zarz du, powo ywanych
na wspóln dwuletni kadencj .”
zmienia si na:
„12.1. Zarz d sk ada si z jednego do trzech cz onków, w tym Prezesa Zarz du, powo ywanych
na wspóln trzyletni kadencj .”
2.Dotychczasow tre Artyku u 23.1 Statutu:
„23.1. Zarz d zwo uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpó niej do ko ca 10 (dziesi tego)
miesi ca po up ywie roku obrotowego.”
zmienia si na:
„23.1. Zarz d zwo uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie najpó niej do ko ca 6 (szóstego)
miesi ca po up ywie roku obrotowego.”
§ 2.
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Przewodnicz cy stwierdzi , e uchwa powzi to w g osowaniu jawnym; oddano wa ne g osy
z 29.619.017 (dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie)
akcji reprezentuj cych 54,15 % kapita u zak adowego; uchwa
przyj to 29.619.017
(dwadzie cia dziewi milionów sze set dziewi tna cie tysi cy siedemna cie) g osami „za”,
za g osów „przeciw” i g osów „wstrzymuj cych si ” nie by o; do uchwa y nie zosta zg oszony
sprzeciw.
Do punktu siedemnastego porz dku obrad, wobec wyczerpania porz dku obrad
Przewodnicz cy zamkn Zgromadzenie, za czaj c do protoko u list obecno ci.

