
PROJEKTY UCHWAŁ 
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej zwołane na dzień 28.06.2013r. 

 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR 1 
Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 
Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 

upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 
z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w 
upadłości likwidacyjnej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki Pana/Panią ………………………... 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału 
zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów 
„przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano……………….  
 
 
 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR 2 
 

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej postanawia przyjąć porządek obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:  

 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 



6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r. 
do 03.12.2012r., oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.  

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012. 
8. Rozważenie sprawy udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcję w 2012 

roku i  podjęcie uchwał w tej sprawie. 
9. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, 
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  Spółki za 2012 r., 
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w 2012 r., 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 Statutu Spółki. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie dodania ustępu 6 do §16 Statutu Spółki. 
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych 

przy sprawowaniu zarządu. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika w trybie art. 379 §1 k.s.h. do 

reprezentowania Spółki w sporze z członkami Zarządu.  
17. Wolne wnioski. 
18. Zamknięcie Zgromadzenia. 

 
 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału 
zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów 
„przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR 3 
 

Uchwała Nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej 
 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej wybiera komisję skrutacyjną w składzie: 
a)_______________________________; 
b)_______________________________; 
c)________________________________. 



 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału 
zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów 
„przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 4 
 

Uchwała Nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

 
 

§1 
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Leonowi Ucka 
absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres 01.01.2012 r. do dnia 
31.12.2012 r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 5 
 

Uchwała Nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Mariuszowi 
Kempce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 
01.01.2012r. do dnia 29.03.2012r. 



 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 6 
 

Uchwała Nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Sławomirowi 
Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 
dnia 01.01.2012r. do dnia 15.02.2012r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 7 
 

Uchwała Nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Jarosławowi 
Pruszowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 
30.03.2012r. do dnia 31.12.2012r. 
 

§2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 

 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR 8 
 

Uchwała Nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012r.  

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółki w 2012r.  
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR 9 
 

Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012 

 
§1 

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeks Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółki 
Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 
2012. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 



kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 10 
 

Uchwała Nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,   
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Aleksandrowi Ćwik 
absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 11 
 

Uchwała Nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,   
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Piotrowi Kukurbie 
absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 
od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 



………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 12 
 

Uchwała Nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,    
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Pani Annie Frasunek 
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2012 r. do 
31.12.2012 r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 13 
 

Uchwała Nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,     
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Antoniemu 
Godziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej za okres 
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 



 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 14 
 

Uchwała Nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,     
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Robertowi 
Macierzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 
01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 15 
 

Uchwała Nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,     
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej udziela Panu Grzegorzowi 
Kubicy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 10.01.2012r. 
do 14.11.2012r. 
 

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 



kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 16 
 

Uchwała Nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zmiany §12 Statutu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: 

 
Zmienia się §12 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„§ 12 

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. 
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w 

trakcie jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa z 
upływem kadencji Zarządu. 

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. 
4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu i ich funkcje. 
5. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie Prezesa Zarządu, jak również każdą z 

pozostałych  osób  wchodzących w skład Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji 
Zarządu.” 

 

§2 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 
dokonanej zmiany. 
 

W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 

 
PROJEKT UCHWAŁY NR 17 
 

Uchwała Nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zmiany §15 Statutu Spółki 



 
§1 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: 

 
Zmienia się §15 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„§ 15 

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.” 
 

§2 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 
dokonanej zmiany. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 18 
 

Uchwała Nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie zmiany §16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: 

 
Zmienia się §16 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie: 

 
„1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech osób. 
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.  W przypadku dokonania zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej w trakcie jej kadencji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie 
kadencji wygasa wraz z upływem kadencji Rady Nadzorczej.” 

 

§2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej postanawia, iż kadencja obecnej 
Rady Nadzorczej Spółki niniejszym zostaje wydłużona (po zarejestrowaniu zmiany, o której mowa 
w §1 powyżej niniejszej uchwały, w Krajowym Rejestrze Sądowym) do pięciu lat. 
 

§3 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 



dokonanej zmiany. 
 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
PROJEKT UCHWAŁY NR 19 
 

Uchwała Nr 19 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie dodania ustępu 6 do §16 Statutu Spółki 

 
§1 

Działając na podstawie przepisu art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej uchwala, co następuje: 

 
Po ustępie 5 §16 Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu:  

 
„6. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, 
akcjonariusz (lub akcjonariusze) posiadający co najmniej 51% ogółu głosów ma prawo do 
powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to 
nie narusza uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej 
określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.” 
 
 

§2 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem 
dokonanej zmiany. 
 
W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału 
zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano ………………, głosów 
„przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR 20 
 

Uchwała Nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

 

§1 
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej niniejszym odwołuje 
____________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.  
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 

PROJEKT UCHWAŁY NR 21 
 

Uchwała Nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

 
§1 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej niniejszym odwołuje 
____________ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.  
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
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Uchwała Nr 22 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu 

zarządu 
  

 
§1 

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości 
likwidacyjnej, niniejszym postanawia o dochodzeniu roszczeń przeciwko ___________ oraz 



______________ o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu, w tym o 
wytoczeniu powództwa przeciwko ___________ oraz ____________, w szczególności w zakresie 
szkód wyrządzonych Spółce, na skutek których Inwestor (DT-SPV13 Sp. z o.o.) skorzystał z 
gwarancji na zabezpieczenie roszczeń Inwestora z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady, co 
w konsekwencji spowodowało wniesienie wobec Spółki roszczeń przez spółkę DOMKAT S.A. z 
siedzibą w Siemianowicach Śląskich. 
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
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Uchwała Nr 23 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: 

Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w 
upadłości likwidacyjnej („Spółka”) 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki  

 
§1 

1. Działając na podstawie art. 379 §1 k.s.h., w zw. z art. 483 i nast. k.s.h. oraz przepisów 
Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 415 k.c. lub art. 471 k.c., Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
BUDUS Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej niniejszym ustanawia Panią/Pana _________ 
pełnomocnikiem Spółki („Pełnomocnik”) i upoważnia Pełnomocnika do: 
a) reprezentowania Spółki w sporach z członkami Zarządu, t.j. __________ oraz _________, 

dotyczących naprawienia szkód  wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu, we wszelkich 
postępowaniach i w każdej instancji przed wszelkimi właściwymi sądami, organami 
administracji publicznej, rządowej i samorządowej, oraz organami egzekucyjnymi – w 
postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, a także do 
podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym także na etapie 
przedsądowym), jakie w związku z wykonywaniem niniejszego pełnomocnictwa okażą się 
niezbędne,  

b) występowania w imieniu Spółki do ubezpieczycieli z roszczeniami o naprawienie szkody z 
polisy OC członków Zarządu Spółki odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przy 
sprawowaniu zarządu przez członków Zarządu, t.j. __________ oraz _________,  

c) reprezentowania Spółki we wszelkich postępowaniach dotyczących ww. szkód (w 
szczególności przed ubezpieczycielami), oraz we wszelkich sprawach związanych z 
postępowaniami przed ubezpieczycielami i ww. szkodami. 

d) składania w imieniu Spółki wszelkich oświadczeń i podejmowania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych, jakie w związku z wykonywaniem niniejszego pełnomocnictwa 
okażą się niezbędne.  

2. Pełnomocnik może ustanawiać dalszych pełnomocników, w szczególności pełnomocników 
procesowych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgm4tanjoobqxalrrhaytq


 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
W głosowaniu jawnym, imiennym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % 
kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów „za” oddano 
………………, głosów „przeciw” oddano ……………..i „wstrzymujących się” oddano………………. 
 
 
 


