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ANDRZEJ ADAMSKI
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Spółka Cywilna
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Repertorium A. numer

/2014

AKT NOTARIALNY

61-734 Poznań
ul. F. Nowowiejskiego 59/2

tel. 853-03-13
fax.853-03-12

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące czternastego (10.06.2014) roku ja notariusz w
Poznaniu-------------------------------------------------------------------Andrzej Adamski
prowadzący Kancelarię w Poznaniu przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego numer 59/2 udałem
się do budynku przy ulicy Batorowskiej numer 9 w Dąbrowie do siedziby Spółki TESGAS
Spółka Akcyjna, gdzie stawili się:--------------------

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki pod firmą TESGAS Spółka
Akcyjna z siedzibą w miejscowości Dąbrowa (adres: Dąbrowa (62-070 Dopiewo), ulica
Batorowska 9, NIP 7772527260), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296689 i poprosili o sporządzenie ----------------------------------------------------------------------------

Protokołu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
tej Spółki zwołanego na dzień dzisiejszy.---------------------------------------------
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§ I.
Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Zygmunt Bączyk i
powitał wszystkich Zebranych Akcjonariuszy oraz Zgromadzonych Gości. --------------------------

Następnie przystąpiono do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Obrad
Zgromadzenia, na którego zaproponowano Panią Martę Wrzecionek. -----------------------------Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 409 §1
Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Martę Wrzecionek na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------Pan Zygmunt Bączyk stwierdził, że uchwała została w głosowaniu tajnym przyjęta
jednogłośnie, to jest przy 10.217.853 głosach „za” i przy braku głosów przeciw oraz
wstrzymujących się.--------------------------------------

Pani Marta Wrzecionek wybór przyjęła zarządziła podpisanie listy obecności i
przedstawienie pełnomocnictw, a w dalszej części obrad Zgromadzenia po sprawdzeniu listy
obecności, stwierdziła, że władze Spółki zwołały Zgromadzenie w sposób formalny
przewidziany przepisami obowiązującego prawa, dotyczącego spółek publicznych, poprzez
ogłoszenie w raporcie bieżącym Spółki numer 12/2014 z dnia 15 maja 2014 roku, oraz na
stronie internetowej www.tesgas.pl wraz z opublikowaniem projektów proponowanych
uchwał, zgodnie z porządkiem obrad, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia
ważnych uchwał, albowiem na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy
akcjonariuszy posiadający 5.217.853 akcje, co stanowi 45,97% kapitału zakładowego spółki,
dysponujący 10.217.853 głosami. ----------------------------------------------------------------------------

Do niniejszego aktu przedłożono listę obecnych Akcjonariuszy. --------------------------------

W tym miejscu Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę dotyczącą przyjęcia
porządku obrad o treści:----------------------------------------
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Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2014 roku w
następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok
obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w
roku obrotowym 2013 oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego
za rok 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz
sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok
obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w
roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku
osiągniętego za rok 2013. ----------------------------------------------------------------------------8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2013. --------------------------------------------------------9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013. ------------------------------------------------------------------------10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2013. -------------------------11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2013. --------12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----------------------------------13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2013.--------------------------------------------------------------14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania
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15.
16.

finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----------------------------------Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nich obowiązków w roku 2013. -----------------------------------------------Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.--------------------

§ II.
W toku obrad Zgromadzenia Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał
o treści: ---------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 11 ust. 6
Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji
Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie
finansowe Spółki oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej.------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiciel Rady Nadzorczej przedstawił zwięzłą ocenę sytuacji finansowej Spółki
oraz Grupy Kapitałowej.------------------------------------------

Uchwała Nr 4
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1)
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po
szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki
sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia
31 grudnia 2013 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w
sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz
działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 1)
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu
się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1
stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i
raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, stwierdza, że:
1.

2.

3.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r.
zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 115.517.726,14 (słownie: sto
piętnaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć i 14/100)
złotych,--------------------------------------------------------------------------------------------------------Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wykazujący
zysk w kwocie netto 4.134.022,40 (słownie: cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące
dwadzieścia dwa i 40/100) złotych,
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia
2013r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 4.134.022,40 (słownie:
cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa i 40/100) złotych, -------------
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4.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2013r. do
dnia 31 grudnia 2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
4.134.022,40(słownie: cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa i
40/100) złotych, --------------------------------------------------------------------------------------------5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013r. do
dnia 31 grudnia 2013r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę
4.169.135,72 (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści
pięć i 72/100) złotych, -------------------------------------------------------------------------------------6. Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne
informacje objaśniające; ---------------------------------------------------------------------------------zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa,
na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia
zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. ---------------------------------Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz
wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do
dnia 31 grudnia 2013 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i
prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TESGAS zdarzenia gospodarcze
oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2013. ----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
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z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z
dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.1342) po zapoznaniu się z
przedstawionym przez Zarząd spółki TESGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym za okres od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. wraz z opinią biegłego
rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TESGAS za 2013r., stwierdza, że: -------------------------------------------------------------1.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31
grudnia 2013r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 121.420.976,03
(słownie: sto dwadzieścia jeden milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset
siedemdziesiąt sześć i 03/100) złotych, ---------------------------------------------------------------2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia
2013r. wykazujący zysk w kwocie netto 3.386.313,10 (słownie: trzy miliony trzysta
osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście i 10/100) złotych, --------------------------------3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013r. do
31 grudnia 2013r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie 3.386.313,10
(słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście i 10/100)
złotych,--------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1
stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o
kwotę 3.386.313,10 (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta
trzynaście i 10/100) złotych, ----------------------------------------------------------------------------5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1
stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych
o kwotę 2.594.183,71 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto
osiemdziesiąt trzy i 71/100) złotych, -------------------------------------------------------------------6. Informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz informacje
objaśniające; -------------------------------------------------------------------------------------------------zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa,
na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym rozpatrzyło i postanawia
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za rok
obrotowy 2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
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w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz ustalenia dnia dywidendy i
dnia wypłaty dywidendy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S. A. działając na podstawie § 28 pkt 3)
Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym
zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania
finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013
roku postanawia, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------§1
Zysk netto za rok obrotowy 2013, w wysokości 4.134.022,40 zł (słownie: cztery miliony sto
trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia dwa 40/100) dzieli się w następujący sposób: -----------a) kwotę 930.587,56 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt
siedem i 56/100) przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2012; -----------------b) kwotę 365.934,84 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści
cztery 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy; ----------------------------------------------c) kwotę 2.837.500 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset
00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; dywidendą jest
objętych 11.350.000 akcji Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,25
zł(słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy). ----------------------------------------------

§2
W związku przeznaczeniem części zysku za roku obrotowy 2013 na wypłatę dla
akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego zostanie
ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za ww. rok obrotowy na dzień 18
czerwca 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 7 lipca 2014
roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.----------------------------Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2)
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. -------------------------
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Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym - to jest przy 5.210.710 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się oraz
bez głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Włodzimierz
Kocik.--------------------------

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2)
Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. -------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym - to jest przy 9.127.893 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się oraz
bez głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Piotr Majewski .---------------------------

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2)
Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela
absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. -------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym - to jest przy 6.122.603 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się oraz
bez głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Pani Marzenna
Kocik.----------------------

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

10
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku
obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS
za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok
obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art. 395 § 5
Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2013, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu
podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu jawnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.--------------------

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2)
Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Bączyk z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. ------------------------Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2)
Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocik z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. -------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2)
Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. ------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2)
Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku. ---------------------------------------Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------
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Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie
z dnia 10 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie § 28 pkt 2)
Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi
Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 roku. -----------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w
głosowaniu tajnym - to jest przy 10.217.853 głosach „za” i bez głosów wstrzymujących się
oraz bez głosów „przeciw”.-----------------------------

§ III.
Po podjęciu powyższych uchwały wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca
zamknęła obrady Zgromadzenia.----------------------------------

§ IV.
Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.----------------------

Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ V.
W związku z dokonaną czynnością
naliczono następujące opłaty:
1. wynagrodzenie notariusza za czynności notarialne
objęte niniejszym aktem w myśl przepisów rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
z §§ 9 i 17 ....................................................................................1.300,00-zł
2. z tytułu podatku od towarów i usług VAT od
kwoty wynagrodzenia notariusza wymienionej
w punkcie 1 ……..........................................................................299,00-zł
==============
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łącznie .........................................................................................1.599,00-zł
słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych. -------------------------------------Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

