Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółka: KOELNER S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2007 roku
Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie wyboru Przewodni-czącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KOELNER S.A. z sie-dzibą we
Wrocławiu.---------------------------------------------------------------Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we
Wrocławiu Przemysława Koelner, zamieszkałego 51-147 Wrocław, ul. Chrzanowskiego
nr 104.-------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
20.102.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
2.050.000 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.----------------Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
prawidłowo, a ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
z dnia 30 kwietnia 2007 r. nr 84 (2681), poz. 5208.---------------------------Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.--------Przewodniczący poinformował, że zablokowanych zostało 23.399.624 (dwadzieścia
trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia
cztery) akcje, z których podczas Zgromadzenia reprezentowa-nych jest 22.152.750
(dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysią-ce siedemset pięćdziesiąt)
akcji.--------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania
uchwał.-------------------------------------------------------------------------------Do punktu 4. porządku obrad:--------------------------------------------------Przewodniczący poinformował, że:--------------------------------------------------Wiceprezes Zarządu Tomasz Mogilski przedstawił:-------------------------1) sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2006r.,--------------2) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006,----3) sprawozdanie z działalności Grupy KOELNER w roku 2006,-------------4) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER w roku
2006,-------------------------------------------------------------------------------5) wnioski w sprawie podziału zysku za rok 2006.----------------------------Do punktu 5. porządku obrad:--------------------------------------------------Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Pamuła przedstawił:---------------------1) sprawozdanie z badania sprawozdań Zarządu za rok obrotowy 2006,
wraz z opinią w sprawie stosowania Zasad Dobrych Praktyk przez Spółkę,----------------------------------------------------------------------------------2) opinię Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2006.---Do punktu 6. porządku obrad:--------------------------------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.-------------------UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia spra-wozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2006 r.--------------------------
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Sposób głosowania
ZA

ZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 ko-deksu spółek
handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawoz-danie Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2006.----------------W głosowaniu jawnym oddano 22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,------------------wstrzymało się
0 głosów.------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.-UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia jed-nostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2006.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek
handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza jednost-kowe sprawozdanie finansowe
Spółki za rok obrotowy 2006, zawierające:-a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 271.480.790,14 złotych (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych czternaście groszy),--------------------------------------b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 18.096.801,91 PLN (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),-----------------------------------------------------------c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do
31.12.2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
18.282.201,91 złotych (osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt
dwa tysiące dwieście jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy)------d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.
2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie
od 01.01.2006 do 31.12.2006 o kwotę 389.418,73 złotych (trzysta
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych siedemdziesiąt trzy grosze),-------------------------------------------------------------e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym
2006.----------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia spra-wozdania Zarządu z działalności Grupy
KOELNER w roku obrotowym
2006.----------------------------------------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 ko-deksu spółek
handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawoz-danie Zarządu z
działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2006.---W głosowaniu jawnym oddano 22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy
2006.----------------------------------------------------------------------UCHWAŁA NR 5
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia skon-solidowanego sprawozdania finansowego Grupy
KOELNER za rok ob-rotowy
2006.------------------------------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek
handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza skonsoli-dowane sprawozdanie finansowe
Grupy KOELNER za rok obrotowy 2006,
zawierające:--------------------------------------------------------------------------a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 456.488.072,88 złotych (słownie: czterysta
pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siędemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy),--------------------------------- b)
rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
wykazujący zysk netto w wysokości 41.682.340,34 złotych (czterdzieści
jeden milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści
złotych trzydzieści cztery grosze);----------------------------------------------c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do
31.12.2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
43.831.595,54 złotych (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści
jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt
cztery
grosze),-----------------------------------------------------------------------------d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do
31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych
o kwotę 2.332.238,41 złotych (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych czterdzieści jeden groszy),---e) dodatkowe informacje i objaśnienia.--------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,---------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału
zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007.---------------------------UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia podzia-łu zysku netto Spółki za rok obrotowy
2006.-------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 ko-deksu spółek
handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 18.096.801,91 PLN
(osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset jeden złotych
dziewięćdziesiąt jeden groszy) przekazać
w całości na kapitał zapasowy.----------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,---------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Przewodniczący pouczył uczestników Walnego Zgromadzenia akcjonariu-szy o treści art.
413 k.s.h.---------------------------------------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia ab-solutorium
członkom Zarządu Spółki.-------------------------------------------Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ? Radosławowi Koelner
absolutorium z wykonania obowiąz-ków w 2006
r.-----------------------------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarzą-du
Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2006
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roku------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Wicepre-zesowi Zarządu ? Tomaszowi Mogilskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2006
r.------------------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kode-ksu spółek
handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi
Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
w 2006 r.------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
głosów,--------------------wstrzymało się
głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Przewodniczący pouczył uczestników Walnego Zgromadzenia akcjonariu-szy o treści art.
413 k.s.h.---------------------------------------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w sprawie udzielenia ab-solutorium
członkom Rady Nadzorczej.------------------------------------------Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Przewod-niczącemu Rady Nadzorczej ?
Przemysławowi Koelner absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 r.-------------------------------------------- Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kode-ksu spółek handlowych oraz § 17
Statutu Spółki, udziela Przewodniczące-mu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner
absolutorium z wykonania obowiązków w 2006
r.--------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ?
Krystynie Koelner absoluto-rium z wykonania obowiązków w 2006
r.------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do
postanowień art. 393 kode-ksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela
Zastępcy Prze-wodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykona-nia
obowiązków w 2006 r.----------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Wojciechowi
Arkuszewskiemu absolutorium z wy-konania obowiązków w 2006
r.--------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do
postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Wojciechowi Arkuszewskiemu absolutorium z wykonania obo-wiązków w 2006
r.-------------------------------------------------------------------
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W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Sekreta-rzowi Rady Nadzorczej ? Joannie Stabiszewskiej
absolutorium z wy-konania obowiązków w 2006
r.--------------------------------------------------Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do
postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Ra-dy Nadzorczej
Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiąz-ków w 2006
r.------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Arkadiuszowi
Jastrzębskiemu absolutorium z wy-konania obowiązków w 2006
r.-------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do
postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obo-wiązków w 2006
r.------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Zbigniewowi Pamuła
absolutorium z wykonania obowiązków w 2006
r.------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków
w 2006 r.------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.--------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.----Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29
czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ? Zbigniewowi
Szczypińskiemu absolutorium z wy-konania obowiązków w 2006
r.-------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do
postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obo-wiązków w 2006
r.------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano
22.152.750 głosów,--------------------za przyjęciem uchwały
22.152.750 głosów,--------------------przeciw
0 głosów,--------------------wstrzymało się
0 głosów.---------------------
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Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----Do punktu 7. porządku obrad:------------------------------------------------Wobec braku dalszych wniosków i wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął
obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------ Na tym protokół
zakończono.------------------------------------------------------Do protokołu dołączono listę obecności.------------------------------------------
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