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Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR-

INVEST S.A. w upadłości w dniu   29 czerwca  2018  roku. 

 

Uchwała nr 1 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości 

 z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonad wyboru na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Pana Andrzeja Janusza Marton. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.703.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała nr 2 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości 

z dnia 29 czerwca 2018  roku odbytego w  Gdaosku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 
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Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąd następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania     

        uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości za 

rok obrotowy 2017. 

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2017. 

8. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania      

       finansowego Spółki NAVIMOR-INVEST S.A w upadłości za 2017 rok.  

9. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności    

      Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w upadłości  za 2017 rok. 

10. Rozpatrzenie i  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z   

      działalności  za rok 2017. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  Członkom Zarządu  absolutorium z wykonania     

       obowiązków za 2017 rok.   

12.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia  Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania     

       obowiązków za 2017 rok.      

13. Wolne wnioski i dyskusja. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 



                                                                                                                 NAVIMOR-INVEST S.A.                  

3 
 

 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Uchwała nr 3 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości 

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonad wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 

1. Marzena Kamioska 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.703.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała nr 4 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości 

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku  
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 

 

Na podstawie § 29 pkt 1  Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki  postanawia zatwierdzid 

przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.  

W skład sprawozdania wchodzą: 

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

2. Bilans sporządzony na 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 

bilansową 19 510 323,95 złotych ( słownie: dziewiętnaście milionów piędset dziesięd tysięcy 

trzysta dwadzieścia trzy złote 95/100 ),  

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazuje  stratę  

netto w kwocie 24 943 509,66 złotych  ( słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewiędset 

czterdzieści trzy tysiące piędset dziewięd złotych 66/100 ), 

4. Informacja dodatkowa, 

5. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków 

pieniężnych w kwocie 1 841 924,22 złotych   ( słownie: milion osiemset czterdzieści jeden 

tysięcy dziewiędset dwadzieścia cztery złote 22/100 ) , 

6. Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazuje  zmniejszenie  kapitałów własnych 

ogółem    o   kwotę  25 866 683,97 złotych  ( słownie: dwadzieścia pięd milionów osiemset 

sześddziesiąt sześd tysięcy sześdset osiemdziesiąt trzy złote 97/100 ). 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 
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Uchwała nr 5 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości  

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 

 

Na podstawie § 29 pkt 1  Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzid 

przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Uchwała nr 6 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości  

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w  roku 2017. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzid przedstawione przez Radę Nadzorczą 

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 

 

Uchwała nr 7 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości 

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2017. 

 

Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki  udziela Prezesowi Zarządu 

Panu Krzysztofowi Kosiorek-Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 

01.01.2017r. do 31.12.2017r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
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Uchwała nr 8 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości  

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku 

 w sprawie udzielenia  Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium  

z wykonania obowiązków w roku 2017 

z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela  Panu Wojciechowi 

Kołakowskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z 

tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

Uchwała nr 9 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości 

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku 

 w sprawie udzielenia  Pani Małgorzacie Formella absolutorium  

z wykonania obowiązków w roku 2017  
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z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. 

  

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela  Pani Małgorzacie 

Formella absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z tytułu 

pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

 Uchwała nr 10 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości  

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku 

 w sprawie udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki  Panu Maciejowi Bieleni  absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2017. 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Bieleni absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 

01.01.2017r. do 31.12.2017r.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 
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Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.703.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

Uchwała nr 11 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości  

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku 

 w sprawie udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki  Pani Agnieszce Niezgoda-Zarembie 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017. 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce 

Niezgoda-Zarembie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 
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Uchwała nr 12 

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A. w upadłości  

z dnia 29 czerwca 2018 roku odbytego w Gdaosku 

 w sprawie udzielenia Członkowi  Rady Nadzorczej Spółki  Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2017. 

 Na podstawie § 29 pkt 3  Statutu Spółki,  Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 

01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przy powzięciu uchwały oddano ważnie 4.703.100 głosów, co stanowi 84,32% w kapitale zakładowym 

Spółki. 

Na łączną liczbę 4.703.100 ważnie oddanych głosów: 

- za powzięciem uchwały oddano 4.568.100 głosów; 

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 135.000 głosów; 

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 

 

 


