
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A.  

z siedzibą we Wrocławiu 

 zwołane na dzień 25 czerwca 2019 r. 
 

Projekt /1/ do punktu 2) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r.  

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

KRUK S.A. uchwala, co następuje: 

 

§1 

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: 

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

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Projekt /2/ do punktu 4) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje: 

§1 

Przyjmuje się następujący porządek obrad: 

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4) Przyjęcie porządku obrad. 

5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych 

informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 

6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2018  

7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego 

zatwierdzenia. 

8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 

2018 rok wraz z rekomendacją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Podjęcie 

uchwały w sprawie pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy 

dla akcjonariuszy Spółki. 

9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok 

oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za 

rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego 

zatwierdzenia. 

11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 

2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 

12) Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2018, 

b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2018. 

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 
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15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej 

KRUK S.A. 

16) Zamknięcie obrad. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Projekt /3/ do punktu 7) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok 

obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 

na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. 

dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

następuje: 

§1 

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe 

sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r., 

obejmujące: 

1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 2 400 199  tys. złotych; 

2) jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje stratę netto w kwocie  

57 818 tys. złotych; 

3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody 

ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie -67 569 tys. złotych;  

4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do  

31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. w kwocie  

569 889 tys. złotych; 

5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r.  

do 31 grudnia 2018 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w 

kwocie 9 151 tys. złotych; 

6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz 

sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018r. 

zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 4/2019 z dnia 7 marca 2019r. 

W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia 

Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania. 
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Projekt /4/ do punktu 8) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla 

akcjonariuszy Spółki. 

   

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie  

§18 ust. 1 pkt 2) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą  

KRUK S.A. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2018 rok oraz 

rekomendacji wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

§1 

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty spółki KRUK S.A. za 

2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. postanawia stratę za 2018 rok w 

wysokości 57 818 271,87 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.  

2. Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w 

wysokości 5,00 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy w wysokości 94 653 275,00 zł 

nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki.  

 

§2 

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za 

rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku, ustala się na 2 lipca 2019 roku. Termin 

wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 lipca 2019 roku. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zarząd Spółki zawnioskował, zaś Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek o pokrycie straty spółki 

KRUK S.A. za 2018 r. w całości z kapitału zapasowego oraz o wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na 

akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego Spółki. Rekomendacja co do wypłaty oraz 

wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów 

i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK. Jednocześnie Zarząd zastrzega, iż priorytetem 

w strategii pozostaje niezmiennie dalszy rozwój Grupy KRUK. Wniosek Zarządu w tym przedmiocie 

został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 15/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
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Projekt /5/ do punktu 9) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 

2018 rok. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 

na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania 

Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą 

KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu 

KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Spółki KRUK S.A. za 2018 rok zostało pozytywnie 

ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 5/2019 z dnia 7 marca 2019 r. W uchwale tej Rada 

Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie 

przedmiotowego Sprawozdania.   
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Projekt /6/ do punktu 10) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie:  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie  

§18 ust. 1 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 

2018 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 

co następuje: 

§1 

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2018, obejmujące: 

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 4 482 177 tys. złotych; 

2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres 

sprawozdawczy w kwocie 330 412 tys. złotych; 

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite 

dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 317 811  tys. złotych; 

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r.  

do 31 grudnia 2018 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2018 r. w 

kwocie 1 732 750 tys. złotych; 

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r.  

do 31 grudnia 2018 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w 

kwocie 147 302 tys. złotych; 

6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE: 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się  

31 grudnia 2018 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 11/2019  

z dnia 7 marca 2019 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do 

Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.  
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Projekt /7/ do punktu 11) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej 

KRUK za 2018 rok. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie  

§18 ust. 1 pkt 12 Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu  

KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą 

KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu 

KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KRUK za 2018 rok zostało 

pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 12/2019 z dnia 7 marca 2019 r. W 

uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki  

o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania. 
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Projekt /8/ do punktu 12.a) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie:  udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2018. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków                

w roku obrotowym 2018 Prezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, 

tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałą Nr 6/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki 

o udzielenie Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 

w roku obrotowym 2018.  
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Projekt /9/ do punktu 12.a) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie:  udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2018. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków                

w roku obrotowym 2018 Członkowi Zarządu ds. Zarządzania Wierzytelnościami, Pani 

Agnieszce Kułton, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałą Nr 7/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki 

o udzielenie Członkowi Zarządu, Pani Agnieszce Kułton, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2018.  
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Projekt /10/ do punktu 12.a) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie:  udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2018. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków            

w roku obrotowym 2018 Członkowi Zarządu ds. Transakcji Strategicznych i Relacji                              

z Klientami, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do  

31 grudnia 2018 r.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałą Nr 8/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki 

o udzielenie Członkowi Zarządu, Pani Urszuli Okarma, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2018.  
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Projekt /11/ do punktu 12.a) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie:  udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2018. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków               

w roku obrotowym 2018 Członkowi Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, Pani 

Iwonie Słomskiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałą Nr 9/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki 

o udzielenie Członkowi Zarządu, Pani Iwonie Słomskiej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2018.  
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Projekt /12/ do punktu 12.a) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie:  udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym 2018. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków             

w roku obrotowym 2018 Członkowi Zarządu ds. Finansów, Panu Michałowi Zasępie, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE: 

Uchwałą Nr 10/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki 

o udzielenie Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Zasępie, absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2018.  
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Projekt /13/ do punktu 12.b) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium                                   

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków             

w roku obrotowym 2018 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępniakowi, za 

okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie 

absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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Projekt /14/ do punktu 12.b) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2018. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków                 

w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018  r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie 

absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
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Projekt /15/ do punktu 12.b) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2018. 

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków              

w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Bieske, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie 

absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
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Projekt /16/ do punktu 12.b) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2018. 

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków               

w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Arkadiuszowi Jastrzębskiemu, za 

okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie 

absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
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Projekt /17/ do punktu 12.b) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2018. 

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków             

w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie 

absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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Projekt /18/ do punktu 12.b) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2018. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków                

w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Końskiemu, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie 

absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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Projekt /19/ do punktu 12.b) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2018. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  

§18 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków                

w roku obrotowym 2018 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Józefowi Wancerowi, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie 

absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
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Projekt /20/ do punktu 13) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 i 2 Statutu 

KRUK S.A., uchwala się co następuje: 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji 

składa się z 7 członków.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej każdorazowo 
określa Walne Zgromadzenie.  
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Projekt /21/ do punktu 14) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. 

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu KRUK 

S.A., uchwala się co następuje: 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. powołuje z dniem 25 czerwca 2019 r. do Rady 

Nadzorczej KRUK S.A. nowej kadencji ……………………………………………………..  

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy 
powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.  

Informacje o zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatach będą, zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk 

Spółek Notowanych na Giełdzie, zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje 

Inwestorskie/Walne Zgromadzenie (https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/archiwalne-

walne-zgromadzenia/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-kruk-s-a-62). 

  

https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/archiwalne-walne-zgromadzenia/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-kruk-s-a-62
https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/archiwalne-walne-zgromadzenia/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-kruk-s-a-62
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Projekt /22/ do punktu 15) porządku obrad 

 

Uchwała Nr …/2019  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KRUK S.A. 
 

Działając na podstawie postanowień art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 
Statutu KRUK S.A., uchwala się co następuje:  

§1 
1. Przyznaje się każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w 

wysokości 9.704,58 zł (dziewięć tysięcy siedemset cztery 58/100 zł) brutto, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma ponadto, w okresie pełnienia tej funkcji, 
dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 100% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w ust. 1.  

 
§2 

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane członkom Rady Nadzorczej z dołu do 
10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje. 
 

§3 
Spółka ponosi koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym 
uzasadnione koszty przejazdu. 
 

§4 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 oraz zwrot kosztów, o których mowa w § 3, 

przysługuje członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w 
którym zostali powołani do Rady Nadzorczej.  

2. W przypadku pełnienia przez członka Rady Nadzorczej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki 
przez niepełny miesiąc, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w 
wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w tym 
miesiącu. 

 
§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z postanowieniem § 12 ust. 5 Statutu Spółki w zw. z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie jego funkcji ustala Walne 

Zgromadzenie. 
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Proponowana kwota wynagrodzenia stanowi 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

obwieszczeniem z dnia 18 stycznia 2019 r. 

Z uwagi na kluczową funkcją Przewodniczącego w Radzie Nadzorczej, zasadnym jest przyznanie 

Przewodniczącemu wynagrodzenia odzwierciedlającego wymagany wkład pracy oraz zaangażowanie 

w realizację powierzonych zadań.   


