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Uchwała nr 07/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie:  wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
 

§ 1 
 

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Anetę Czerwińską. 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest 
zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad; w Zgromadzeniu uczestniczy 1.001.001 akcji 
spółki, posiadających 2.601.001 głosów, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego spółki, wobec 
powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 398, 399 § 1 w związku z art. 4022 §1 i 2 Kodeksu spółek 
handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał. 

 
Uchwała nr 08/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
 

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 28 maja   
2014 r., zgodnie z art. 401 § 1 Kodeks spółek handlowych po zmianach opublikowanych w dniu 9 czerwca 
2014 roku w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
6. Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2013. 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2013.  
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 i 2013.  
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 
11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013 oraz   

sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2013. 
13. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2013. 
14. Podjęcie uchwał w sprawie zysku za rok obrotowy 2013.  
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
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§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
Uchwała nr 09/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie:  wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 

§ 1 
 

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:  
1. Jerzego Łochowskiego 
2. Grzegorza Karpińskiego. 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
Uchwała nr 10/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 
 

§ 1 
 

Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu 
Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje 

 
§ 2 

 
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 11 ust. 2 a w to samo miejsce wstawia się w § 11 
ust. 2 o następującym brzmieniu: 

§ 11 
2. Akcje na okaziciela mogą podlegać zamianie na imienne o ile nie są dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym.  
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
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Uchwała nr 11/2014 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 
w sprawie: zmiany Statutu Spółki 

 
§ 1 

 
Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 334 
§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia niniejszym, co następuje 

 
§ 2 

 
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż wykreśla się w § 10 ust.1 pkt 1-6 oraz w to samo miejsce wstawia 
się w § 10 ust.1 pkt 1-6 o następującym brzmieniu: 
1/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „A1” o numerach od 000.001 do 100.000; 
2/ 75.476 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „A2” 
o numerach 100.001 do 175.476 oraz 24.524 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery) akcji 
zwykłych imiennych serii „A2” o numerach od 175.477 do 200.000; 
3/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A3” o numerach od 200.001 do 300.000; 
4/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A4” o numerach od 300.001 do 400.000; 
5/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A5” o numerach od 400.001 do 500.000; 
6/ 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii „A6” o numerach od 500.001 do 600.000; 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
Uchwała nr 12/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz dokonania niezbędnych zmian w związku z realizacją 
procedury podwyższenia kapitału zakładowego.  
 
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych (K.s.h.) w zw. z  art. 444 i n. K.s.h, Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić dotychczasowe §11a Statutu i wprowadzić  §11a Statutu 
Spółki o następującej treści:  

§11a 
 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału 
docelowego, to jest o kwotę nie wyższa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisje 
nie więcej niż jednego miliona (słownie: jeden milion) nowych akcji zwykłych o wartości nominalnej 1 
(jeden) złoty każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w 
granicach określonych powyżej. 

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 
udzielone jest na okres 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu 
przewidującej niniejszy kapitał docelowy.  

3. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 
Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji z wyłączeniem obowiązku 
uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem że wysokość ceny emisyjnej nie może być 
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niższa niż średnia cena, jaką akcje Spółki uzyskały w trakcie notowań na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A w Warszawie, w ciągu ostatnich trzech 
miesięcy poprzedzających datę podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 
§ 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w 
ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z 
końcem okresu przewidzianego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o 
wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału 
docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 
a) określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w 

dywidendzie,  
b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i 

proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,  
c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów  

zabezpieczających powodzenie emisji akcji,  
d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie 

dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. o rejestrację akcji,  

e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie 
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym 
zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,  

f) dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z 
niniejszego upoważnienia.  

g) podejmowania wszelkich czynności w celu każdorazowego dopuszczania i wprowadzania do 
obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a 
także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę 
papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji); 

h) podejmowania wszelkich czynności związanych z dematerializacją emitowanych przez Spółkę 
papierów wartościowych, w tym każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie 
papierów wartościowych, w szczególności w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych SA, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji 
Spółki, a także innych papierów wartościowych  powstających w związku z emitowanymi przez 
Spółkę papierami wartościowymi. 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 
 

Uchwała nr 13/2014 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 
w sprawie: przyznania Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 
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za zgodą Rady Nadzorczej 
 
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych (K.s.h.) w zw. z art. 447 K.s.h. w zw. z art. 433 
§ 2 K.s.h., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić §11a Statutu Spółki poprzez dodanie, po 
ustępie 5 (piątym), ustępu 6 (szósty) o następującej treści:  

 
§11a 

(…) 
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w 

części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz pozbawić 
dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych 
emitowanych zgodnie z postanowieniem §11a ust. 4 Statutu.  

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
 
 

Uchwała nr 14/2014 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz w sprawie 

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki                                           
za rok obrotowy 2013 

 
§ 1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, obejmujące: 
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  
b) bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 28 363 tys. zł 
(dwadzieścia osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),  
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto 
w kwocie 1 629 tys. zł (jeden milion sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), 
d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 
roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 523 tys.  złotych (jeden milion pięćset 
dwadzieścia trzy tysiące złotych),  
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 958 tys. złotych (dziewięćset pięćdziesiąt 
osiem tysięcy złotych), 
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§ 2 
 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, obejmujące: 
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  
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b) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów 
kwotą 32 132 tys.  zł (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące złotych),  
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 2 039 tys.  zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), 
d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 
31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 933 tys.  złotych (jeden milion 
dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),  
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 
grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 332 tys. złotych (jeden 
milion trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych), 
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
Uchwała nr 15/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania 
zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013 

 
§ 1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza: 
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, 
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
Uchwała nr 16/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2012 

 
§ 1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA w dniu  30 czerwca 2014 roku. 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą 

LSI Software S.A.  
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Kapitał zakładowy: 3 260 762,00   zł 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 1000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”; 
liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1001 akcji, co stanowi 0,03 % kapitału zakładowego spółki i 
100% głosów oddanych. 

 
 

Uchwała nr 17/2014 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2013. 
 

§ 1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 1000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”; 
liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1001 akcji, co stanowi 0,03 % kapitału zakładowego spółki i 
100% głosów oddanych. 

 
Uchwała nr 18/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2013.  

 
§ 1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Bartłomiejowi Grduszakowi, 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.000 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
Uchwała nr 19/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2013  

 
§1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Jerzemu Łochowskiemu, absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. 



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA w dniu  30 czerwca 2014 roku. 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą 

LSI Software S.A.  
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§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
Uchwała nr 20/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz sprawozdania z 
oceny sprawozdań finansowych za rok 2013 

 
§ 1 

 
Na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. 
zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013 oraz sprawozdanie z oceny 
sprawozdań finansowych za rok 2013. 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 
 

Uchwała nr 21/2014 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w 2013 roku 
 

§ 1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Krzysztofowi 
Wolskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. 

 
§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 

 
Uchwała nr 22/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w 2013 roku 



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA w dniu  30 czerwca 2014 roku. 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą 

LSI Software S.A.  
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§ 1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Edwardowi 
Sierańskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. 

 
§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
 

Uchwała nr 23/2014 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

2013 roku 
 

§ 1 
 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Janowi Jeżakowi, absolutorium 
z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 

 
Uchwała nr 24/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
2013 roku 

 
§1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Krzysztofowi Kalinowskiemu, 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. 

 
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA w dniu  30 czerwca 2014 roku. 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą 

LSI Software S.A.  
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spółki i 100% głosów oddanych. 
 

 
Uchwała nr 25/2014 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
2013 roku 

 
§1 

 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Pawłowi Podgórnemu, 
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. 

  
§ 2. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 

 
 

Uchwała nr 26/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie :  odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§1 
 

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie 
Spółki LSI Software S.A. odwołuje Pawła Podgórnego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 

Uchwała nr 27/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie :  powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

§1 
 

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie 
Spółki LSI Software S.A. powołuje Piotra Kardacha do składu Rady Nadzorczej Spółki. 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 



Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LSI Software SA w dniu  30 czerwca 2014 roku. 
 
 

Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą 

LSI Software S.A.  
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się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 

Uchwała nr 28/2014 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 

w sprawie :  odwołania członka Zarządu Spółki 
 

§1 
 

Na podstawie art. 368 § 4  kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie 
Spółki LSI Software S.A. odwołuje Jerzego Łochowskiego ze składu Zarządu Spółki. 
 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy 2.600.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000.001 akcji, co stanowi 30,67 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 

 
Uchwała nr 29/2014 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A. 
w sprawie :  powołania członka Zarządu Spółki 

 
§1 

 
Na podstawie art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie 
Spółki LSI Software S.A. postanawia nie powoływać nowego członka zarządu  spółki. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 
 

Uchwała nr 30/2014 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Softwar e S.A.  

w sprawie: przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia  

1.Walne Zgromadzenie LSI Software S.A, działając na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. postanawia przerwać 
obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obrady zostaną wznowione po przerwie w dniu 03 
lipca 2014 r., o godz. 08.00 w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego nr 176/178.  

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy 2.601.001 głosów „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących 
się”; liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.001.001 akcji, co stanowi 30,70 % kapitału zakładowego 
spółki i 100% głosów oddanych. 
 


