
Uchwała Numer 1/ 2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki. 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych (zwanego dalej k.s.h.) oraz § 32 ust. 1 Statutu Alumast S.A. i pkt 7.1., 
7.2., 7.3. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera na Przewodniczącą 
Obrad Panią Beatę Hut .------------------------------------------------------------------------ 
                                                                 § 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu tajnym reprezentowanymi 
na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
sto dziewięć)   oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 41,9 % 
wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku 
głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co 
do treści uchwały.----------------------------------------------------------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.------------------------------------ 

 
Uchwała Numer 2/ 2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
z dnia 14 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie:  przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki. 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna, działając na 
podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje 
następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:--------------  

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ------------  
      2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ----------------------------------------------  

3) Sporządzenie listy obecności, ------------------------------------------------------------  
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał, --------------------------------  
5) Przyjęcie porządku obrad, ----------------------------------------------------------------  
6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok 2012 oraz sprawozdania  finansowego za rok obrotowy 2012. -----------------  
7) Przedstawienie i rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,---------------------------  
8) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosków Zarządu co do podziału zysku za 

2012r., ---------------------------------------------------------------------------------------  
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9) Podjęcie uchwały w sprawach: -----------------------------------------------------------  
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, ------------------  
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2012, -----------------------------------------------------------------------------------------  
c) podziału zysku za rok obrotowy 2012, --------------------------------------------------  
d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania 

obowiązków w 2012r., --------------------------------------------------------------------  
e) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej                             

z wykonania obowiązków w 2012r., ----------------------------------------------------  
f) dalszego istnienia Spółki, -----------------------------------------------------------------  
10)  Zamknięcie Obrad. ------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu jawnym 
reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięć) oddanymi jednogłośnie za podjęciem 
uchwały, stanowiącymi 41,9 % wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, 
podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz 
przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.---------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.------------------------------------ 
 

Uchwała Numer 3/ 2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok 
obrotowy 2012 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok 
obrotowy 2012, obejmujące: ----------------------------------------------------------------------  

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów                
i pasywów wykazuje kwotę 6.869.339,84  zł. -----------------------------------------  

2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 
grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 642.726,05  zł. ----------  

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące 
zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 663.559,65 zł. -----------------------  

4. Rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2012, wykazujący 
zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 120.700,77 zł. ------------------  

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2012. -----------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  jawnym 
reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięć)   oddanymi jednogłośnie za podjęciem 
uchwały, stanowiącymi 41,9 % wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, 
podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz 
przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.---------------------------------- 
 Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 

 
Uchwała Numer 4/ 2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
z dnia 14 czerwca 2013 roku 

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

za rok obrotowy 2012. 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za 
rok 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  jawnym 
reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięć)   oddanymi jednogłośnie za podjęciem 
uchwały, stanowiącymi 41,9 % wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, 
podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się”  i „przeciw” oraz 
przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.---------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
 

Uchwała nr 5/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie:  podziału zysku za rok obrotowy 2012. 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki 
za rok obrotowy 2012 w kwocie 642.726,05 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych. --------  

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 



 4 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  jawnym 
reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięć) oddanymi jednogłośnie za podjęciem 
uchwały, stanowiącymi 41,9 % wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, 
podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz 
przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.---------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
 

Uchwała nr 6/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu 
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 lutego 
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

§ 1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast 
S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 lutego 2012 
roku do 31 grudnia 2012 roku. -------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami za w głosowaniu  tajnym 
reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 717768 (siedemset siedemnaście tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt osiem) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, 
stanowiącymi 19,7 % wszystkich akcji uprawnionych do głosowania ( w głosowaniu 
nie brali udziału akcjonariusze:  Zbigniew Szkopek i Hotel Polonia Sp. z o.o.), podjęło 
powyŜszą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy 
braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.---------------------------------------- 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.---------------------------------- 
 

 
Uchwała nr 7/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
z dnia 14 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Beacie Hut z wykonania przez nią obowiązków 
jako Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 06 lutego 2012 roku oraz 
wykonania przez nią obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 07 lutego 
2012 roku  do 31 grudnia 2012 roku. 
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§ 1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Beacie Hut absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 
jako Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 06 lutego 2012 roku oraz 
z wykonania przez nią obowiązków jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 07 lutego 
2012 do 31 grudnia 2012 roku. -------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  tajnym reprezentowanymi 
na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
sto dziewięć) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 41,9 % 
wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku 
głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co 
do treści uchwały.----------------------------------------------------------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
 

Uchwała nr 8/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Zbigniewowi Tureckiemu  – Prezesowi Zarządu 
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 

2012 roku do 06 lutego 2012 roku. 
§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Tureckiemu  – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast 
S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 
2012 roku do 06 lutego 2012 roku. --------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  tajnym reprezentowanymi 
na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
sto dziewięć) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 41,9 % 
wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku 
głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co 
do treści uchwały.---------------------------------------------------------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
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Uchwała nr 9/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
z dnia 14 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie:  udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej 

Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 
roku do 31 grudnia 2012 roku. 

§ 1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Adamowi Guzowi  – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast S.A. 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 
roku do 31 grudnia 2012 roku. -------------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  tajnym reprezentowanymi 
na Zgromadzeniu – to jest 811341 (osiemset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści 
jeden) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 22,2 % 
wszystkich akcji uprawnionych do głosowania (  w głosowaniu nie brał udziału Letus 
Capital S.A  reprezentowany przez  Ewę Zimończyk – Kijek)  podjęło powyŜszą 
uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku 
zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.-----------------------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
 

Uchwała nr 10/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady 
Nadzorczej Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 

stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 
§ 1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Leszkowi Kołoczek  – Członkowi Rady Nadzorczej Alumast 
S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 
2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -------------------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  tajnym reprezentowanymi 
na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
sto dziewięć) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 41,9 % 
wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku 
głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co 
do treści uchwały.--------------------------------------------------------------------------------- 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
 

Uchwała nr 11/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członowi Rady 
Nadzorczej Alumast S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01 
stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. 

§ 1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Bartoszowi Zalewskiemu  – Członkowi Rady Nadzorczej 
Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. --------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim w głosowaniu tajnym  oddało 1529109 (jeden milion pięćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięć) głosów co stanowi 41,9 % wszystkich 
akcji uprawnionych do głosowania, w tym „za” podjęciem uchwały głosowało 811341 
(osiemset jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden), przy braku głosów  „przeciw”, 
przy 717768 (siedemset siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) głosach 
wstrzymujących się. Nie zgłoszone zostały Ŝadne sprzeciwy.------------------------------- 
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
 

Uchwała nr 12/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady 
Nadzorczej Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

 
 



 8 

§ 1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Witoldowi Pierzyńskiemu  – Członkowi Rady Nadzorczej 
Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. --------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  tajnym reprezentowanymi 
na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
sto dziewięć) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 41,9 % 
wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku 
głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co 
do treści uchwały.---------------------------------------------------------------------------------- 
 Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
 

Uchwała nr 13/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
 

w sprawie:  udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Przewodniczącemu 
Rady Nadzorczej Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 
stycznia 2012 roku do 20 stycznia 2012 roku. 

§ 1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi  – Przewodniczącemu Rady 
Nadzorczej Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
okresie od 01 stycznia 2012 roku do 20 stycznia 2012 roku. --------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami za w głosowaniu  tajnym 
reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 717768 (siedemset siedemnaście tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt osiem) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, 
stanowiącymi 19,7 % wszystkich akcji uprawnionych do głosowania ( w głosowaniu 
nie brali udziału akcjonariusze: Zbigniew Szkopek i Hotel Polonia Sp. z o.o.) podjęło 
powyŜszą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy 
braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.----------------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.---------------------------------- 
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Uchwała nr 14/2013 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 
z dnia 14 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia absolutorium Mirosławie PłuŜek  – Przewodniczącej Rady 
Nadzorczej Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. 

§ 1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych 
oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
Alumast S.A. udziela Mirosławie PłuŜek  – Przewodniczącej Rady Nadzorczej 
Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 20 
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. --------------------------------------------------  

§ 2 
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------  

 § 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu  tajnym reprezentowanymi 
na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy 
sto dziewięć) oddanymi jednogłośnie za podjęciem uchwały, stanowiącymi 41,9 % 
wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku 
głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz przy braku zgłoszonych sprzeciwów co 
do treści uchwały.---------------------------------------------------------------------------------  
Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 
 

Uchwała nr 15/2013 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą Alumast Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 

z dnia 14 czerwca 2013 roku 
w sprawie: dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 KSH. 

§ 1 
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. ---  

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------  
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna z siedzibą                   
w Wodzisławiu Śląskim wszystkimi głosami w głosowaniu jawnym 
reprezentowanymi na Zgromadzeniu – to jest 1529109 (jeden milion pięćset 
dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięć)  oddanymi jednogłośnie za podjęciem 
uchwały, stanowiącymi 41,9 % wszystkich akcji uprawnionych do głosowania, 
podjęło powyŜszą uchwałę, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw” oraz 
przy braku zgłoszonych sprzeciwów co do treści uchwały.---------------------------------- 
 Przewodnicząca stwierdziła, Ŝe uchwała została podjęta.----------------------------------- 


