
PROJEKTY UCHWAŁ 
NA WALNE ZGROMADZENIE SYNEKTIK  S.A. 

ZWOŁANE NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2013 ROKU 
 

Uchwała nr ______ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SYNEKTIK  S.A. 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, 

działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _______________ 

 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 

Uchwała nr ______ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SYNEKTIK  S.A. 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie 
przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:  

 
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał.  

4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego  

Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

Synektik S.A oraz rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2012. 

7) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 przez 

Spółkę. 



8) Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

w roku obrotowym 2012. 

 
Uchwała nr ______ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SYNEKTIK  S.A. 

z dnia 21czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synektik S.A  oraz 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 

 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Spółka”) po zapoznaniu się z treścią: 
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 

2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 roku), 
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 

do 31.12.2012 roku), którego części stanowią: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek 
przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa 
obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia,  

3)  według którego Spółka zamknęła okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 roku zyskiem 
netto w wysokości 1 204 192,22 zł   zł, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku 
wyniosła 63 405 483,60  zł oraz 

4) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 
rok, 

5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

niniejszym zatwierdza: 
1) opisane powyżej w pkt. 1.1  sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz  
2) opisane powyżej w pkt.1.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. 
 

2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
  
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Uchwała nr ______ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SYNEKTIK  S.A. 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. 

za rok obrotowy 2012. 
 
 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Spółka”) po zapoznaniu się z treścią: 
1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej 

Synektik S.A. za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 
roku), 

2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok 
obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 roku), którego części 
stanowią: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, 
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w 
skonsolidowanym kapitale własnym, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie 
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia,  

według którego Grupa Kapitałowa Synektik S.A. zamknęła okres od dnia 01.01.2012 do 
31.12.2012 roku stratą netto w wysokości 644 941,32  zł, a suma bilansowa na dzień 31 
grudnia 2012 roku wyniosła 61 563 561,64  zł oraz 
3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za 2012 rok, 
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 
faktycznym, 

niniejszym zatwierdza: 
1) opisane powyżej w pkt. 1.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z 

działalności Grupy Kapitałowej Synektik S.A. za rok obrotowy 2012 oraz  
opisane powyżej w pkt.1. 2  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
Synektik S.A.  za rok obrotowy 2012. 
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 
 
 

 
 
 
 



 
Uchwała nr ______ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SYNEKTIK  S.A. 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Synektik S.A  w roku obrotowym 2012 

 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Spółka”) postanawia cały zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2012  
przeznaczyć na kapitał zapasowy. 
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.  
 

 
 

Uchwała nr ______ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SYNEKTIK  S.A. 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu  Spółki  
 

  
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie  
niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Cezaremu Dariuszowi 
Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Uchwała nr ______ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SYNEKTIK  S.A. 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki   

 
  
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie, 
niniejszym udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Marcinowi 
Koreckiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”  
 
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 
 
 

Uchwała nr ______ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SYNEKTIK  S.A. 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki  
 
  
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie  
niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Waldemarowi Wojciechowi 
Magnuszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia 
  
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 

 
 
 
 



 
Uchwała nr ______ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SYNEKTIK  S.A. 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 

 
 
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie 
niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sawie Zuzannie 
Zarębińskiej z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r.  do 31.12.2012 r.  
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 
 

Uchwała nr ______ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SYNEKTIK  S.A. 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 
 
 
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie  
niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Warmus z 
wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r.  do 31.12.2012 r. 
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia 
 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 

 
 
 
 



 
Uchwała nr ______ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SYNEKTIK  S.A. 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 

 
 
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie  
niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Warmus z 
wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r.  do 31.12.2012 r.”  
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 
 

Uchwała nr ______ 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

SYNEKTIK  S.A. 
z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 
 
 
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie  
niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Cezaremu 
Kozaneckiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2012 r.  do 31.12.2012r. 
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia 
  
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 
 
 
 
 



 
Uchwała nr ______ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
SYNEKTIK  S.A. 

z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 

 
 
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SYNEKTIK S.A. z siedzibą w Warszawie  
niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi  Andrzejowi  
Rafał z wykonywania obowiązków w okresie 01.01.2012 r.  do 31.12.2012 r. 
 
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia 
 
 
Łączna liczba ważnych głosów: [•] 
 
Łączna liczba „za”: [•] 
 
Łączna liczba „przeciw”: [•] 
 
Łączna liczba „wstrzymujących się”: [•] 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
 
 


