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PROJEKTY UCHWAŁ  NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. 

ZWOŁANE NA DZIEŃ  10 MAJA 2022  R. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

§ 1. 

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia Getin Holding S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ____________________. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu (art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych). 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  

z działalności Getin Holding S.A i Grupy Kapitałowej Getin Holding  za rok 2021. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding  za rok zakończony dnia  

31 grudnia 2021 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Getin 

Holding  S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Getin 

Holding S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej Getin 

Holding  S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. 

13. Zamknięcie obrad. 
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§ 2. 
 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad 

nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na 

Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 

uchwały (art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych). 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia:  

 

§ 1. 

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. za 2021 rok. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, poza 

czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza 

i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz na podstawie §10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding S.A.  

i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021 postanawia: 

 

§ 1. 

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej 

Getin Holding za rok 2021. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 KSH przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia  

2021, postanawia: 

§ 1. 

Zatwierdzić  sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 

2021, w którego skład wchodzą: 

 

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów 

i pasywów sumę 702 804 tys. zł (słownie: siedemset dwa miliony osiemset cztery tysiące 

złotych). 

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

wykazujący stratę netto w kwocie 39 961 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów 

dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych). 

3. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 547 tys. zł (słownie:  

jedenaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych). 

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 

grudnia 2021 r. wykazujące ujemne całkowite dochody w kwocie 33 418 tys. zł 

(słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych). 

5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 

2021 r.  wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33 418 tys. zł (słownie: 

trzydzieści trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy złotych). 

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 
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Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 

po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin 

Holding za rok zakończony 31 grudnia 2021, postanawia: 

 

§ 1. 

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za 

rok zakończony 31 grudnia 2021, w skład którego wchodzą: 

 

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., wykazujący po stronie 

aktywów i  pasywów sumę 1 455 497 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta 

pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).  

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 r. do  

31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 132 042 tys. zł (słownie: sto 

trzydzieści dwa miliony czterdzieści dwa tysiące złotych). 

3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36 865 tys. zł 

(słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2021 r., wykazujące dodatnie całkowite dochody w kwocie 36 865 tys. zł 

(słownie: trzydzieści sześć  milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

5. Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia  

2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 

kwotę 599 111 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto 

jedenaście tysięcy złotych).  

6.    Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania  finansowego. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 §5 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może 

być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

spółki. Ponadto art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 

2021 r., poz. 217 t.j. ze zm.), stanowi, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w 

ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie 

finansowe jednostki dominującej. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu 

wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią 

Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 
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§ 1. 

Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki, stratę wykazaną w sprawozdaniu 

finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 39 961 374,34 zł (słownie: 

trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt  

cztery złote 34/100) pokryć z zysków przyszłych okresów. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.  

 

Wniosek Zarządu obejmuje propozycję, by strata netto za 2021 rok została pokryta z zysków 

przyszłych okresów. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 r., Spółka posiada 

kapitał zapasowy w wysokości 238 056 tys. zł, który mógłby zostać przeznczony na pokrycie 

wykazanej straty za 2021 rok. Niemniej jest to kapitał zapasowy, który utworzony został z 

zysków Spółki w poprzednich latach. Kapitał taki mógłby zostać w przyszłości przeznaczony 

decyzją walnego zgromadzenia na wypłatę akcjonariuszom, np. w formie dywidendy. Tym 

samym wykorzystanie go na pokrycie bieżącej straty zmniejszałoby zdolność dywidendową 

Spółki w przyszłości, dlatego też Zarząd nie wnosi o wykorzystanie kapitału zapasowego 

utworzonego z zysków Spółki w poprzednich latach. 

 

Należy mieć także na uwadze, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki 

uchwałą nr 3 z dnia 21 grudnia 2021 r. postanowiło o obniżeniu kapitału zakładowego i o 

związanej z tym zmianą Statutu Spółki. W uchwale wskazano, że obniżenie kapitału 

zakładowego następuje m.in. w celu przeniesienia wynikającej z obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki kwoty 550 325 291,80 zł do kapitału zapasowego Spółki, aby kwoty 

przeniesione z obniżenia kapitału zakładowego mogły zostać przeznaczone na pokrycie 

ewentualnych, przyszłych strat Spółki, a ponadto, by stworzyć warunki do wypłaty w 

przyszłości środków na rzecz akcjonariuszy z kapitału zapasowego w części, w jakiej kapitał 

ten został utworzony z zysków Spółki. NWZ w uchwale tej postanowiło również, że 

przeniesienie środków z obniżenia do kapitału zapasowego nastąpi po upływie nastąpi w 

pierwszym dniu przypadającym po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego 

Spółki dokonywanego na podstawie uchwały (wcześniej, tj. po wpisie zmiany do rejestru, a 

przed przeniesieniem kwoty z obniżenia do kapitału zapasowego, środki te przeniesione 

zostaną do tymczasowego kapitału rezerwowego). Na chwilę obecną proces obniżenia 

kapitału zakładowego trwa i nie został jeszcze utworzony kapitał zapasowy ze środków 

pochodzących z obniżenia kapitału zapasowego. 

 

Dlatego też proponuje się, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2022 roku podjęło uchwałę 

o pokryciu straty z zysków przyszłych okresów. Kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

będzie mogło podjąć autonomiczną decyzję i wykorzystać na pokrycie straty przyszłe zyski 

lub skorzystać z kapitału zapasowego utworzonego z obniżenia kapitału zakładowego. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 
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Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie  art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 

2021 r., poz. 1983, t.j. ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§1. 

Pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej Spółki Getin Holding S.A. za 2021 r. 

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Art. 395 § 2¹ KSH stanowi, w spółce z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, 

przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie 

uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1983, t.j. ze zm.), dalej: „ustawa o ofercie” 

lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie. 

 

Stosownie do art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę 

opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.  

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Prezesa 

Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021  r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 
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Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Miałkowskiemu z wykonania obowiązków 

Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 11.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jarosławowi Bieleckiemu z wykonania 

obowiązków I Wiceprezesa Zarządu w okresie od  dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 
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Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Pani Izabeli Lubczyńskiej z wykonania obowiązków Członka 

Zarządu w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 28.05.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia:  

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady 

Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Frąckiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Adamowi Maciejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 
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Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Jerzemu Pruskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30.05.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 

Uchwała nr [•] 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. 

z dnia [•] 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych 

oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1. 

Udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Wlazło – Członkowi Rady Nadzorczej  

z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 KSH, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków. 

 

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w dn. 05.04.2022 r. pozytywnie zaopiniowała projekt 

niniejszej uchwały. 

 


