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 Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z 
portfela Allianz Polska OFE 

 
 
 
SPÓŁKA:    MERCOR S.A. 
 
DATA ZWZA:    20 września 2018 roku 
 
Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 791 018. 

 
 

Uchwały poddane pod głosowanie na  ZWZA 
 

 
Sposób głosowania 

 
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowania w 
przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 
działalności spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej 
„MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 
31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 
dnia 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” 
S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 
2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki 
wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w 
dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 
2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym 
się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się w dniu 31 
marca 2018 r. 

 
ZA 
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Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Lucjanowi Myrdzie z wykonania przez Niego obowiązków 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się 
w dniu 31 marca 2018 r. 

ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi 
Żbikowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a 
kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez Niego 
obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 
obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a 
kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez Niego 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się 
w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Marianowi Popiginisowi z wykonania przez Niego 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się 
w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi 
Karskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka 
Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w 
dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się w dniu 31 marca 
2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Tomaszowi Cierkowskiemu z wykonania przez Niego 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się 
w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez Niego 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 
zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się 
w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 
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Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi 
Augustyniakowi z wykonania przez Niego obowiązków 
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym 
się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się w dniu 31 
marca 2018 r. 

ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez Niego 
obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 
zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się 
w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Jakubowi Lipińskiemu z wykonania przez Niego 
obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku 
obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a 
kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
Tomaszowi Kamińskiemu z wykonania przez Niego 
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 
zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r. a kończącym się 
w dniu 31 marca 2018 r. 

 
ZA 

 


