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Projekt Uchwały Nr 1/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 
 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego  
Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki wybiera ....................................................... 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 2/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r. 
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym jednomyślnie, postanawia 
przyjąć następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
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2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór komisji skrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz z badania sprawozdania z 
działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
za 2019 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli 
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 
2019 rok wraz z opinią biegłego rewidenta. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2019 
r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz z opinią biegłego 
rewidenta. 

9. Powzięcie uchwał w sprawach : 
 

a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego 
Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz z badania 
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego za 2019 rok, 

b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za 2019 rok, 

c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-
BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. 
za 2019 rok, 

d. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2019, 
e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 

2019 roku. 
f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 

roku. 
 

10. Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie Zakładu 

Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu.  
12. Wolne wnioski. 

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 
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W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 3/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, jednomyślnie dokonało wyboru 
Komisji Skrutacyjnej w osobach : 
………………………..…….. 
………………………..…….. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 4/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania 

Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz z badania sprawozdania               
z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za 2019 rok 
 

Realizując pkt. 9 lit a porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A.,  
w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści : 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A., w głosowaniu jawnym, zatwierdza sprawozdanie 
Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 
2019 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.                                        
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok. 

  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Projekt Uchwały Nr 5/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok 
 
 
Realizując pkt. 9 lit b porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A.,  
w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści : 
 
Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza: 
 

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. 
2. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok: 

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku zamykające się po stronie 
aktywów i pasywów kwotą  182 599 495,00 PLN, 
- rachunek zysków i strat za 2019 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto  
w kwocie 39 404 359, 65 PLN, 
- zestawienie zmian w kapitale własnym za 2019 rok, 
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2019 rok,  
- informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. 

 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 
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......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 6/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK 

S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2019 rok 

 
 
Realizując pkt. 9 lit c porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A.,  
w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści : 
 
Działając na podstawie art.393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 k.s.h. oraz § 33.1. lit. a Statutu Spółki Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. zatwierdza: 
 

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2019 r.  
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej  Mo-BRUK S.A. za 2019 rok 

zawierające: 
- bilans na dzień 31.12.2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą  
189 791 288, 53 PLN 
- rachunek zysków i strat za 2019 rok, zamykający się zyskiem bilansowym netto w kwocie 
40 088 249, 25 PLN 
- zestawienie zmian w kapitale własnym za 2019 rok, 
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w 2019 roku, 
- informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 
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...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 7/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r. 
w sprawie przekazania zysku netto Mo-BRUK S.A. za rok obrotowy 2019 

 
 
Realizując pkt. 9 lit d porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A.,  
w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę następującej treści: 
 
Działając na podstawie 395 § 2 pkt.2 k.s.h oraz § 33.1. lit. b Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Mo-BRUK S.A. za  
rok obrotowy 2019 w wysokości 39 404 359, 65 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta 
cztery tysięce trzysta pięćdziesiąt dziewięć 65/100) w następujący sposób: 
 
…………………………………………………………………….. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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Projekt Uchwały Nr 8/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020r.  
w sprawie udzielenia Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej                    

Mo-BRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Kazimierzowi Janik – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mo-BRUK 
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 
2019 roku.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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Projekt Uchwały Nr 9/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Janowi Basta – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. absolutorium 
z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.  
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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Projekt Uchwały Nr 10/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Buchajskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK 

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Adamowi Buchajskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 maja 2019 
roku.  
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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Projekt Uchwały Nr 11/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Piotrowi Pietrzakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 12/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK 

S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
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Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Konradowi Turzańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

Projekt Uchwały Nr 13/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Boroniowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Łukaszowi Boroniowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 
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absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 24 czerwca 2019 roku do dnia 12 grudnia 2019 
roku.  
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

Projekt Uchwały Nr 14/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Norbertowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. e porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Norbertowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku.  
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 
 

Projekt Uchwały Nr 15/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Józefowi Mokrzyckiemu – Prezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 16/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Pani Elżbiecie Mokrzyckiej - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 17/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Pani Annie Mokrzyckiej-Nowak - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 



 
 

 

 17 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 18/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Wiktorowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Projekt Uchwały Nr 19/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie udzielenia Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 rok 
 

 
Realizując pkt.9 lit. f porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
                                                              
Na podstawie art. 395§2 pkt.3 k.s.h oraz § 33.1. lit. c Statutu Spółki; Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Mo-BRUK S.A. udziela Panu Tobiaszowi Mokrzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mo-BRUK S.A. 
absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 
roku.  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 

 
 

Projekt Uchwały Nr 20/2020 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

 

 

Realizując pkt. 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki : 
 
……………………………………………………….. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 
Projekt Uchwały Nr 21/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

 

 

Realizując pkt. 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki : 
 
……………………………………………………….. 
  
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 
Projekt Uchwały Nr 22/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

 

 

Realizując pkt. 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki : 
 
……………………………………………………….. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 
Projekt Uchwały Nr 23/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

 

 

Realizując pkt. 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki : 
 
……………………………………………………….. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 
Projekt Uchwały Nr 24/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.,  
z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 r.  

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. 

 

 

Realizując pkt. 10 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę 
następującej treści :  
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 19 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Mo-BRUK S.A. dokonuje wyboru w skład Rady Nadzorczej Spółki : 
 
……………………………………………………….. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą: 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Głos „za”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „przeciw”    ……………………………………… (ilość głosów) 

Głos „wstrzymujący się”   ……………………………………… (ilość głosów) 

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”) 

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o 

wpisanie do protokołu. 

Zgłoszenie sprzeciwu do uchwały: TAK / NIE niewłaściwe skreślić 

Treść sprzeciwu: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Projekt uchwały nr 25/2020  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A.  

z siedzibą w Niecwi z dnia 15 czerwca 2020 roku  

w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż lub wydzierżawienie  

Zakładu Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu 

 

Realizując pkt. 11 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę 

następującej treści : 

 

§ 1 

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1a lit. e) Statutu  

Mo-BRUK S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mo-BRUK S.A. wyraża zgodę na sprzedaż lub 

wydzierżawienie organizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej wyodrębniony organizacyjnie  

i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, a tworzący w ramach struktury  

Mo-BRUK S.A. Zakład Odzysku Mułów Węglowych położony w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 99,  

w tym wchodzących w skład tego zakładu nieruchomości tj: prawa użytkowania wieczystego działek:  

nr 1 objętej księgą wieczystą nr SW1W/00028332/7 i nr 3 objętej księgą wieczystą  

nr SW1W/00028333/4, oraz prawa własności budowli i budynków zlokalizowanych na ww. działkach. 

 

§ 2 

 

Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie warunków i terminu, w którym nastąpi zbycie 

lub wydzierżawienie ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także dokonanie wszelkich 
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czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, 

powierza się Zarządowi Mo-BRUK S.A. wg jego uznania.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


