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29-05-2014 
 
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Im pexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 
roku  
 
Raport bie żący nr 13/2014 
  
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […],  

Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych 

uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. 

zwołanego na dzień 25 czerwca 2014 roku.  

 
(Projekt)  
Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu 
spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Impexmetal S.A. w osobie …………………..…  

§ 2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
(Projekt) 
Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad  
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na 
stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2014, 
przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2014 roku.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
(Projekt) Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej  
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….  

§ 2 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
(Projekt)  
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Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2013 roku  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2013 rok obejmujące:  

� sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę  1.248.185 tys. zł, 

� rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący 
zysk netto w kwocie  32.421 tys. zł, 

� sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 28.924 tys. zł,  

� zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.981 tys. zł, 

� sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 
roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  3.544 tys. zł, 

� informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne 
informacje objaśniające. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 
roku  
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
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w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Impexmetal za 2013 rok 
  
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok, 
obejmujące:  

� skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, 
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 834.028  tys. zł,     

� skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 
roku wykazujący zysk netto w kwocie 86.134 tys. zł               

� skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 
31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 82.089 tys. zł.                 

� skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 
grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę  84.827  tys. zł, 

� skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 
roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 98 
tys. zł, 

� informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne 
informacje objaśniające. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 
2013 roku  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu 
Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku roku do 31 grudnia 2013 roku.  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
w 2013 roku  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1 
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Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 
grudnia 2013 roku.  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w 2013 roku  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 
grudnia 2013 roku.  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A . z dnia ……………………  
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w 2013 roku  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w 2013 roku  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

§ 2 
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Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 (Projekt)  
Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
2013 roku  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Spółki uchwala się, co następuje:  

 
 

§ 1 
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie podziału zysku za 2013 rok  
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 
1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:  

§ 1 
Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32 420 896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony 
czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 16/100 złotych) przeznacza się na 
zasilenie kapitału zapasowego Spółki.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
(Projekt)  
Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji. 
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 

§ 1 
Powołuje się Pana/ Panią...............................................................  do Rady Nadzorczej Impexmetal 
S.A. na wspólną VIII kadencję. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 3 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. 
 
Uzasadnienie uchwały:  
Uchwała związana z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej i konieczności powołania 
Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję.  
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(Projekt)  
Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
w sprawie zmiany Statutu Spółki 

 
Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala 
się, co następuje:   

§ 1 

1. w § 18 ust. 2 dodaje się pkt 13) o brzmieniu: 

13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki. 

(Projekt)  
Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku 
W sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 
listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. 
 
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 
następuje: 
§ 1  
1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 

2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. 
dodaje się ust. 3 o treści: 
Wykorzystanie nabytych akcji własnych na jeden z celów określonych w niniejszej uchwale 
wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 

2. W § 3 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 
2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. 
zmienia się brzmienie pkt. 7) na następujące: 
7) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze 
składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak 
również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


