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Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbędzie się w dniu 

28 czerwca 2013 r., o godzinie 12.00. 

 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BEST S.A. i sprawozdań organów Spółki  

za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art. 395 § 2 pkt 1 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po 

zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym BEST S.A. za rok obrotowy 

2012, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2012 przedstawionymi przez 

biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2012 dokonaną przez 

Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności BEST S.A. w 2012 r.                  

i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.: 

 

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego 

rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2012 zawierające: 

 

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.416 tys. zł; 

2) sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 

wykazujące stratę netto w kwocie 1.211 tys. zł oraz pełny dochód netto w kwocie 24.408 tys. zł; 

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 

roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 24.618 tys. zł; 

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku 

wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.397 tys. zł; 

5) informację dodatkową, obejmującą informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne 

informacje objaśniające. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności BEST S.A. w 2012 r. i sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

BEST S.A. za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

BEST S.A. w 2012 r. 

 

Na podstawie art. 395 § 5 ksh oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym 

przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 

2012, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2012 

przez biegłego rewidenta i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. 

dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej BEST S.A. w 2012 r.: 

 

§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego 

rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2012 

zawierające: 

 

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 171.755 tys. zł; 

2) skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie 26.889 tys. zł oraz pełny dochód netto w kwocie 

27.955 tys. zł; 

3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 

31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.500 tys. zł; 

4) skonsolidowanego sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 

31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.977 tys. zł; 

5) informację dodatkową, obejmującą informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne 

informacje objaśniające; 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2012 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez BEST S.A. w roku obrotowym 2012 

 

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia poniesioną przez Spółkę w roku 

obrotowym 2012 stratę netto w wysokości 1.211.383,91 zł (słownie: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy 

trzysta osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysków, które osiągnie BEST S.A. w 

kolejnych latach obrotowych. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium 

  

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Krzysztofowi Borusowskiemu – 

Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. 

do 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium 

  

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Markowi Kucnerowi – Wiceprezesowi 

Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium 

  

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Barbarze Rudziks – Członkowi Zarządu 

BEST S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 

  

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt. 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Sławomirowi Lachowskiemu – 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 

1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Katarzynie Borusowskiej – 

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 

1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 

  

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu prof. Leszkowi Pawłowiczowi – 

Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Bartoszowi Krużewskiemu – 

Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu dr Bernd Holzapfel – Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 §2 pkt 3 ksh oraz §13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się 

co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Patrycji Kucner – Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu BEST S.A. 

 

Na podstawie art. 368 §4 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 8 w zw. z §21 Statutu BEST S.A., uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje ______________________________ 

posiadającego nr PESEL _____________________ do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu BEST S.A. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w przedmiocie wyboru Wiceprezesa Zarządu BEST S.A. 

 

Na podstawie art. 368 §4 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 8 w zw. z §21 Statutu BEST S.A., uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje ____________________________ 

posiadającego nr PESEL _____________________________ do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu 

BEST S.A. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w przedmiocie wyboru Członka Zarządu BEST S.A. 

 

Na podstawie art. 368 §4 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 8 w zw. z §21 Statutu BEST S.A., uchwala się co 

następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje _________________________ 

posiadającą nr PESEL ______________________ do pełnienia funkcji Członka Zarządu BEST S.A. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w przedmiocie zmiany uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

BEST S.A. z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członów Rady 

Nadzorczej  

 

Na podstawie art. 392 §1 ksh oraz §13 ust. 2 pkt 10 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Zmianie ulega §2 uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 24 

czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członów Rady Nadzorczej („Uchwała”), który otrzymuje 

następujące brzmienie: „Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 ust. 1 i 2 powyżej należne jest także w 

przypadku udziału członka Rady Nadzorczej BEST S.A. w Walnym Zgromadzeniu BEST S.A. oraz udziału w 

posiedzeniu Komitetu Audytu lub Komitetu Wynagrodzeń BEST S.A., przy czym jeżeli posiedzenie Komitetu 

odbywa się w tym samym dniu co posiedzenie Rady, należne jest tylko jedno wynagrodzenie.  

 

§ 2 

W pozostałym zakresie postanowienia Uchwały pozostają niezmienione. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w przedmiocie przyznania Członkowi Zarządu Barbarze Rudziks opcji na akcje Spółki 

 

Na podstawie pkt 2.5 umowy w sprawie opcji menadżerskich z dnia 7 lipca 2010 r., zmienionej aneksem nr 1 

z dnia 27.01.2012 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 26.02.2013 r., zawartej pomiędzy BEST S.A. a Panią Barbarą 

Rudziks – Członkiem Zarządu BEST S.A. („Umowy”), uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. po zapoznaniu się z rekomendacją wyrażoną w 

uchwale nr 3/2013 Rady Nadzorczej BEST S.A. z dnia 26 lutego 2013 r. w przedmiocie zarekomendowania 

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyznania Członkowi Zarządu BEST S.A. Barbarze Rudziks 

Opcji w ilości równej liczbie Jednostek Premiowych: 

1) przyznaje Członkowi Zarządu BEST S.A. Pani Barbarze Rudziks ____ opcji na akcje Spółki („Opcji”); 

2) wyraża zgodę na nabycie przez Panią Barbarę Rudziks akcji Spółki w ilości równej liczbie Opcji 

(„Akcji”) z puli posiadanych przez Spółkę akcji własnych; 

3) powołuje _______________________________________ na pełnomocnika do złożenia Pani 

Barbarze Rudziks oferty nabycia Akcji Spółki, na zasadach przewidzianych szczegółowo w Umowie. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
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Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia 28 czerwca 2013 r. 

w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków 

Rady Nadzorczej Spółki obligacji wyemitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki 

 

Na podstawie art. 15 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na nabywanie przez Członków 

Zarządu Spółki lub na ich rzecz obligacji emitowanych przez BEST S.A. lub spółki zależne od BEST S.A. 

(„Obligacji”) na następujących warunkach: 

1) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na 

zasadach rynkowych; 

2) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich 

samych zasadach jak pozostałym obligatariuszom, określonych w warunkach emisji danej serii 

Obligacji; 

3) Członek Zarządu lub podmiot działający na jego rzecz uprawniony będzie do złożenia zapisu na nie 

więcej niż ____% danej emisji Obligacji; 

4) Formularz zapisu na Obligacje złożony przez Członka Zarządu zostanie przyjęty w imieniu Spółki w 

drodze podpisu złożonego przez Członka Rady Nadzorczej Spółki wyznaczonego uchwałą Rady 

Nadzorczej Spółki. 

 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na nabywanie przez Członków Rady 

Nadzorczej Spółki lub na ich rzecz Obligacji na następujących warunkach: 

1) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na 

zasadach rynkowych; 

2) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na 

takich samych zasadach jak pozostałym obligatariuszom określonych w warunkach emisji danej serii 

Obligacji; 

3) Członek Rady Nadzorczej lub podmiot działający na jego rzecz uprawniony będzie do złożenia zapisu 

na nie więcej niż ____% danej emisji Obligacji. 

 

§ 3 

Zgoda, o której mowa w §1 oraz §2 niniejszej uchwały obowiązuje przez rok od daty podjęcia niniejszej 

uchwały. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 


