
Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 r. 

  

Ad 1 porz ądku obrad: 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie wyboru Przewodnicz ącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
§1 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na 
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [_] . 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”  
 
 
 
Ad 3 porz ądku obrad: 
 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie przyj ęcia porz ądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym 
brzmieniu: 
 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego; 

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności; 

3. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego ocenę sprawozdań, o 

których mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porządku obrad, ocenę sytuacji Spółki oraz Grupy Trakcja 
oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku; 

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 
Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku; 

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania 
z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku; 

7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013; 
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku; 
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku; 



10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 
 
Ad 4 porz ądku obrad: 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmującego 
ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 
2013 roku 
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z 
działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 
roku, ocenę sytuacji Spółki, ocenę sytuacji Grupy Trakcja oraz ocenę wniosku Zarządu co do podziału zysku za 
rok 2013, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. 
 
 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 
 
Ad 5 porz ądku obrad: 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu Spółki z działalno ści Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 

2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy za kończony dnia 31 grudnia 2013 roku  

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 
31 grudnia 2013 roku, zatwierdza to sprawozdanie. 

 
§2 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po 
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, na które 
składają się:  
 
1. rachunek zysków i strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 

wykazujący zysk netto w wysokości 26.219.635,62 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewiętnaście 
tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100); 

2. sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 
wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 31.943 tys.  złotych  (trzydzieści jeden milionów 
dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych); 



3. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1.150.284 tys.  
złotych  (jeden miliard sto pięćdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); 

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 
wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.019 tys. złotych  (piętnaście milionów 
dziewiętnaście tysięcy złotych); 

5. zestawienie zmian w kapitałach własnych Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 
roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 126.541 tys. złotych  (sto dwadzieścia 
sześć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych); oraz 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia, 
 
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 
§3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
Ad 6 porz ądku obrad: 
 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdan ia finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy 
zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku 

 oraz sprawozdania z działalno ści Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku 

 
§1 

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 
roku, na które składają się:  
 
1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, 

wykazujący zysk netto w wysokości 37.916 tys. złotych  (trzydzieści siedem milionów dziewięćset 
szesnaście tysięcy złotych); 

2. skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 
grudnia 2013 roku wykazujące dodatnie dochody całkowite ogółem w wysokości 45.013 tys. złotych  
(czterdzieści pięć milionów trzynaście tysięcy złotych); 

3. skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 
1.643.138 tys. złotych (jeden miliard sześćset czterdzieści trzy miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych); 

4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 
2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39.368 tys.  złotych  
(trzydzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 

5. zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 
31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 
141.186 tys. złotych  (sto czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych); oraz 

6. dodatkowe informacje i objaśnienia; 
 
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 
2013 roku. 
 

§2 
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu 
sprawozdania z działalności Grupy Trakcja w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku 
zatwierdza to sprawozdanie. 
 



§3 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia” 
 
 
Ad 7 porz ądku obrad: 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie podziału zysku za rok 2013 
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym 
postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 26.219.635,62 zł 
(dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 62/100) zostanie 
przeznaczony w całości na pokrycie strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. 
Pozostała kwota strat Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zostanie 
pokryta z zysków wypracowanych w latach przyszłych. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
Ad 8 porz ądku obrad: 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Przybyłowi absolut orium z wykonania obowi ązków Prezesa 
Zarządu Spółki w 2013 roku 

 
§1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Romanowi Przybyłowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
 
 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kałdonkowi abso lutorium z wykonania obowi ązków Wiceprezesa 
Zarządu Spółki w 2013 roku  

 §1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Tadeuszowi Kałdonkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki 
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 



 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Nerijus Eidukevi čius absolutorium z wykonania obowi ązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w 2013 roku 
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Nerijus Eidukevi čius absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 
roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 
 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie udzielenia Pani Maricie Szustak absolutori um z wykonania obowi ązków Wiceprezesa Zarz ądu 
Spółki w 2013 roku  

 
§1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Pani Maricie Szustak absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu  absolutorium z wykonania obowi ązków 
Wiceprezesa Zarz ądu Spółki w 2013 roku  

 
§1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 
Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 

 
 



„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 
z dnia [*] 2014 roku 

w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Dziedziulowi abs olutorium z wykonania obowi ązków Wiceprezesa 
Zarządu Spółki w 2013 roku  

 
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Stefanowi Dziedziulowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 
roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar López absolut orium z wykonania obowi ązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w 2013 roku  
 

 
§1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Rodrigo Pomar López absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 
roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 
 
Ad 9 porz ądku obrad: 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwiłłowi abs olutorium z wykonania obowi ązków 

Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 

 
§1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 



 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Bartosowi absol utorium z wykonania obowi ązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Andrzejowi Bartosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki 
w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Napiórkowskiem u absolutorium z wykonania obowi ązków 

członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady 
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat a bsolutorium z wykonania obowi ązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat  absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej 
Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

„Uchwała Nr [*] 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  
Spółka Akcyjna 

z siedzib ą w Warszawie 



z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowi ązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej 
Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Julijus Stalmokas absolutor ium z wykonania obowi ązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Julijus Stalmokas absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 
roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Fernando Perea Samarra abso lutorium z wykonania obowi ązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Fernando Perea Samarra absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej 
Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Carles Sumarroca Claverol a bsolutorium z wykonania obowi ązków członka 

Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 



 
§1 

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Carles Sumarroca Claverol absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej 
Spółki w 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 
 

 
„Uchwała Nr [*] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki pod firm ą TRAKCJA PRKiI  

Spółka Akcyjna 
z siedzib ą w Warszawie 

z dnia [*] 2014 roku 
w sprawie udzielenia Panu Alvydas Banys absolutorium  z wykonania obowi ązków członka Rady 

Nadzorczej Spółki w 2013 roku  
 

§1 
Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela 
niniejszym Panu Alvydas Banys absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 
obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” 

  

  

 

 


