
 

 

        Poznań, dn. 19 sierpnia 2020r. 
 
 
 
 
 
 
 

Treść uchwał podjętych przez ZWZA AQUA S.A. w dniu 19-08-2020 r. 
 
 

Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA 

S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Panią Dorotę Żuk. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 1) ksh, 

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 
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Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie podziału zysku 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie § 28 pkt 3) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt2) ksh 
postanawia, że zysk netto w kwocie 266.209,51 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt 
sześć tysięcy dwieście dziewięć 51/100 złotych) zostanie przeznaczony na 

pokrycie straty z lat ubiegłych. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedziba w Poznaniu, 

działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela 
absolutorium Panu Józefowi Kozikowskiemu – z wykonania przez niego 

obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 643023 (sześćset 
czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) co stanowi 74,984% kapitału zakładowego; przy łącznej liczbie 
ważnych głosów wynoszącej 643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) „za” uchwałą oddano 
643023 (sześćset czterdzieści trzy tysiące dwadzieścia trzy) głosy, przy braku głosów „wstrzymujących się” i 
przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Józef Kozikowski. 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela 
absolutorium Panu Bartłomiejowi Krasickiemu  – z wykonania przez niego 
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2019. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 148462 (sto 
czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) co stanowi 17,312% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 148462 (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) „za” 
uchwałą oddano 148462 (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów 
„wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz 
Bartłomiej Krasicki. 
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Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt 3) ksh, udziela 
absolutorium Panu Piotrowi Bednarskiemu – z wykonania przez niego 
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Łaganowskiej 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt 3) ksh, udziela 

Pani Monice Łaganowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 
członka Rady Nadzorczej w roku 2019. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Porządnej 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt 3) ksh, udziela 
Pani Joannie Porządnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka 

Rady Nadzorczej w roku 2019. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

 



 

 

 

 
  4 / 8 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marii Walkowiak 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 

działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt 3) ksh, udziela 
Pani Marii Walkowiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka 
Rady Nadzorczej w roku 2019. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Walkowiak 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt 3) ksh, udziela 

Panu Włodzimierzowi Walkowiak absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2019. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie § 29 ust. 1 i ust. 6 Statutu oraz art. 385  § 1 ksh, 
powołuje Sławomira Ziemskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, na 

okres do końca trwania bieżącej kadencji Rady Nadzorczej. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 
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Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie zmiany Statutu Spółki 
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut Spółki w ten 
sposób, iż: 

I. 
§ 32 punkt 9 w dotychczasowym brzmieniu: 

„9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w 
trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy 

Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i 

wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób.” 

 

Zostaje zmieniony na: 
„9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia, w 

trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy 
Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Podejmowanie uchwał w tym trybie, jeśli dotyczy wyborów przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, jest możliwe o ile żaden z 

członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.” 
  

II. 

§ 33 punkt 2 w dotychczasowym brzmieniu: 
„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu 

uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka 
Rady Nadzorczej. 
Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym 

Członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.” 
 

Zostaje zmieniony na: 
„2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu 

uchwał Rady, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady 

Nadzorczej na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. 
Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym 

Członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.” 
 

§ 2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą 

Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami 
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wynikającymi z postanowień § 1 niniejszej uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia  
 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie § 26 ust.5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin 
Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż: 

 
I. Wykreślić § 5 ust.5 w brzmieniu: 

„ 5. Nie jest dopuszczalne uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą 
korespondencyjną.”. 
 

II. § 7 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu: 

„2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: 
1) sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu; 
2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza, jego umocowanego przedstawiciela 

(umocowanych przedstawicieli) bądź jego pełnomocnika, na podstawie 
dowodu osobistego albo paszportu, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, 
bądź innego wiarygodnego dokumentu; 

3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które powinno być następnie 
dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia; 

4) uzyskać podpis akcjonariusza, jego umocowanego przedstawiciela 

(umocowanych przedstawicieli) lub jego pełnomocnika na liście obecności; 
5) wydać akcjonariuszowi, jego umocowanemu przedstawicielowi 

(umocowanym przedstawicielom) lub jego pełnomocnikowi kartę do 
głosowania lub inny dokument lub przyrząd służący do głosowania.” 
 

Zostaje zmieniony na: 
„2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: 

1) sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu; 

2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza, jego umocowanego przedstawiciela 
(umocowanych przedstawicieli) bądź jego pełnomocnika; 

3) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które powinno być następnie 
dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia; 

4) uzyskać podpis akcjonariusza, jego umocowanego przedstawiciela 
(umocowanych przedstawicieli) lub jego pełnomocnika na liście obecności, 
przy czym obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy osoby te uczestniczą w 
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Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej; 

5) wydać akcjonariuszowi, jego umocowanemu przedstawicielowi 
(umocowanym przedstawicielom) lub jego pełnomocnikowi kartę do 
głosowania lub inny dokument lub przyrząd służący do głosowania, przy 
czym nie dotyczy to sytuacji, gdy osoby te uczestniczą w Walnym 
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” 
 

III. § 13 ust.2 w dotychczasowym brzmieniu: 
„2. Propozycje te powinny być zgłaszane na piśmie z oznaczeniem 
występującego z nimi akcjonariusza na ręce Przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia. Proponowana zmiana powinna być ustnie lub pisemnie 
uzasadniona.” 

Zostaje zmieniony na: 
„2. Propozycje te powinny być zgłaszane ustnie lub na piśmie z 
oznaczeniem występującego z nimi akcjonariusza na ręce 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana 
powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona.” 
 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu 
postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu 
Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zmianami wynikającymi z 

postanowień § 1 niniejszej uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Spółki z dnia 19 sierpnia 2020 roku. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AQUA S.A z siedzibą w Poznaniu 

z dnia 19 sierpnia 2020 roku  

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, 
działając na podstawie art.391 § 3 ksh, postanawia zmienić Regulamin Rady 

Nadzorczej w ten sposób, iż: 
§ 17 punkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: 

„8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w 
tym telefonicznie). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie 
uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i 
zawieszenie w czynnościach tych osób. W wypadku podjęcia uchwały w trybie 
pisemnym lub wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
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odległość (w tym telefonicznie) sporządza się protokół z podjęcia uchwały i 
towarzyszącej temu dyskusji. §16 stosuje się odpowiednio.” 

 

Zostaje zmieniony na: 
 „8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w 

tym telefonicznie). Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady 
Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie 

uchwał w tym trybie, jeśli dotyczy wyborów Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz 
odwołania i zawieszenie w czynnościach tych osób,  jest możliwe, o ile żaden z 

członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. W wypadku podjęcia uchwały 
w trybie pisemnym lub wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość (w tym telefonicznie) sporządza się protokół z 

podjęcia uchwały i towarzyszącej temu dyskusji. §16 stosuje się odpowiednio.” 
 

§ 2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AQUA S.A. z siedziba w Poznaniu 
postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu 

Regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie ze zmianami wynikającymi z § 1 uchwały 
nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  z dnia 19 sierpnia 2020 roku. 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 723985 (siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) co stanowi 84,425% kapitału zakładowego; przy łącznej 
liczbie ważnych głosów wynoszącej 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) 
„za” uchwałą oddano 723985 (siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy 
braku głosów „wstrzymujących się” i przy braku głosów „przeciw”. 


