Uchwala numer 3
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zw y czainego Walnego Zgromadzenia
Sp6lki pod firma: Wojew6dzki Park Kultury i Wypoczynku
im. Gen. |erzego Zigtka Sp6lka Akcylna
z siedzib4 w Chorzowie przy Al. R62anej 2
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp6lki
za rok obrotowy 2018.
Dzialai4c na podstawie art. 395 g 2 pkt 1 Kodeksu sp6lek handlo\^'vch oraz na

podstaw'ie $ 52 ust. 1 pkt 1 Statutu Sp6lki Znyczaine l,Valne Zgromadzenia
uchr,r'ala, co nastgpuje:

7

$1.
Zw'vczaine 1\'alne Zgromat{zenie Akcjonariuszv po rozpcrtrzeniu, zatwi,:rclza
Sprawozdaniem finansow'vm [Vojen,odzkiego Parku Kulturv i lV,vpocz-v-nku im.
Gen. Jerzego Zigtka S.A. n'Chorzowie sporzqe{zonym za okres od dnia

1

stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., na ktorv skladaj4 sig:---------

wprolvadzenie do spraw'ozdania finansorvego;-----bilans zam,vkaj4cv si? sum4 bilansowE na krvotg 711763 932,55 zlotl'ch
(slownie: sto czterdzie5ci pigc' miiion6w siedemset szeSddziesi4t trzy'
tvsiace r.lzielviecset trzi'clzieSci dwa zlotych i pigielziesi4t

rachunek zvskow

i

pigi groszr');

strat zamvkaj4cv sie strata na krvotq 1607

329,76

zlotvch (stownie: czter,v miliony szeSiset siedem tysiqcy trzysta
dwadzieScia clziewigi zlotvch i siedemdziesi4t sze6i groszy);

zestaw'ienie zmian

w kapitale wlasnym

wvkazuj4ce zmniejszenie

kapitalu wtasnego o kw'otg 607 329,76 ztotych (slownie: sze6iset siedem

I
I

tvsigcv trzvsta iln'adzie$cia dziewigi zlotych

i

siedemclziesi4t szeg(

grosz,v);

rachunek przeptyw6w pienigznych wykazuiqcv zwigkszenie stanu
Sroclk6w' pienigznl'ch o kn'otg 4 315 593,06 zlotvch (slownie: cztery

milionv trzvsta pigtna6cie tysigcy pigiset dziewigidziesi4t trzv zlote i
czesc gtoszT');

-

doelatkowe informacje i objaSnienia.-----

$2.
Uchwala wchodzi w Lycie z dniem podjgcia.--

Nad powvzsz4 uchwal4 oddano wazne gtosy z 8.851.426 (osiem milion6w
osiemset pigidziesi4t jeden tysigcy czterysta dwadzieScia sze5i) akcji,
procentowy udzial tych akcii

w

kapitale zakladowym wynosi 100% (sto

procent), l4czna liczba wa2nych glos6w wynosi 8.851.426 (osiem milion6w
osiemset pigddziesiqt jeden tysigcy czterysta dwadzie6cia sze6f), w tym: glos6w

,,2?" - 8.851.426 (osiem milionow osiemset pig(dziesiqt ieden ty'sigcv cztervsta
dwadzie5cia szeSi), glos6w ,,ptzeciw" - 0 (zero), glos6w ,,wstrzvmuj4cvch sig"
- 0 (zero).

s

Przewodniczacv Zrvt.czajnego !\'alnego Zgromadzenia
stwierdzi[, te
powvLsza uchwala numer 3 zostata porvziela przez
iedvnego Akcionariusza,
wvkonuiacego upraw-nienia przvsluguiace !1,alnemu Zgromadzeniu

IV.

1. lV tvm mitiscu

Zart.atl Spolki przedstar,r'il sprarvozdania Zart.4du
z clziatalnoici Sp6lki za rok obro totv r' 2l)13.
2. Realizuiac porztltlek t:,bratl przt rvrrd n icz{cv Zrr.r,.czajnego !\.alnc,go
Zgromatlz-rnia pocl tl al pod qtosrru.a n re nastgpuj4c4 uchrr.aie:
Uchwala numer 4
2G czerwca 2019 roku
Zwyczajnego lVa I nego Zgromadzenia
Sp6lki pod firma: !\'ofew6dzki park-Kultury i Wypoczynku
im. Gen. Jerzego Zietka Sp6lka Alcyinaz siedzib4 w Chorzowie przy Al. R62anej 2
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdienia sprawozd;ni a Zarz4du
z dzialalno5ci Sp6lki za rok obrotowy 201g.
Dzialaj4c na podsta*'ie art. l9l S 2 pkt I Kodsk5u sp6lek handlo*.r.ch oraz
nal
podstarvie ri 52 ust. I pLt I Stahrtu Spolki Zn.r.czajno l\.alne Zgromadzenia,

z dnia

uchw'ala, co nastgpuie:

s1.
Zw.vczaine [\'alne Zgromatlzenie .{kcjonariuszv po rozpatrzeniu, zatn ierdza
spran.ozdanie Zarz4du z r.izialalnoSci Sp6lki pod firm4 lVofew6dzki Park
Kultur,v i I\'vpoczvnku im. Cen. Jerzego Zigtka S..\. z siedzib4 w Chorzoh.ie za
rok obrotorsr' 2018.

s2.
Uchn'ala wchodzi rv 2vcie z dniem podlgcia.

Nad powvZsza uchii'at4 ocldano n'a2ne gtosv z g.g .426 (osiem m ion6*.
osiemset pigidziesiEt jeden tysiqcl. cztervsta dwadzieScia sze6() akcji,
procentoh'y udzial tvch akcji n. kapitale zakladowvm wynosi 100% (sto
procent), l4czna liczba wa2nvch glos6w, *.ynosi g.g51.426 (osiem milion6w
osiemset pigidziesi4t ieden tvsigcv czter),sta tlv,,adzie5cia szeSi), w tvm: glos6w,
,,2.a" - 8.85L.126 (osiem

milion6*. osiemset pigidziesiqt ieclen tl.sigcy czterl-sta
dwadzie6cia szeSi), gloson ,,ptzeciw" - 0 (zero), glos6.n. ,,wstrzvmuiqcvch sig,,
- 0 (zero).

L)

Przewodnicz4cy Z:',ylzainega Walnego Zgromadzenia stwierdzit,

2e

powvLsza uchwala numer 4 zostala powzigta przez iedvnego Akcionariusza,

wykonui4cego uprawnienia przysluguj4ce lValnemu Zgromadzeniu.

v.

Realizui4c porz4dek obrad Przewoclnicz4cy; Zw'vczajnego
Zgromadzenia pocldal pod glosorvanie nastgpuj4c4 uchwalg, ----------

!Va lnego

