
 

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 23 lipca 2021 roku  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki Pana Mariusza Babulę. ----------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  -----------------------------------------------------------------  

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 

oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 

oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 

podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.  ------------------------------ 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

             z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Olsztynie („Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 

do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz 

opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2020.  
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7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego 

sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 

2020.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 

rok obrotowy 2020. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 

za rok obrotowy 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2020 rok. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.  

13. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) za rok 

obrotowy 2020. 

14. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) 

za rok obrotowy 2020 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego 

sprawozdania finansowego Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) za rok obrotowy 2020.  

15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego 

sprawozdania finansowego Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) i sprawozdania Zarządu 

Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) z działalności Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) za rok 

obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Zortrax S.A. (KRS nr 

0000564079) za rok 2020.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zortrax S.A. 

(KRS nr 0000564079) za rok obrotowy 2020. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) za rok obrotowy 2020. 

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) 

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. 

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Zortrax S.A. (KRS nr 

0000564079) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.  

20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki. 

22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.                                                                                                                              

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia  
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Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2020 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2020 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące: 

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.; 

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020; 

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 

2020 r.  
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d) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 r.; 

e) informację dodatkową. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”), postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 

425.058,98 PLN zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Małgorzacie Misiewicz – Prezesowi 

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Tomaszowi Supeł – byłemu p.o. 

Członka Zarządu Spółki od dnia 28 września 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. absolutorium 

z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Joannie Kamińskiej – byłej Prezes 

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano w głosowaniu tajnym ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału 
zakładowego Spółki, łącznie oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą nie oddano żadnego 
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głosu, przeciw uchwale oddano 479 239 głosów, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie 
zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Uchwała ta nie została podjęta. 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Łukaszowi Witczakowi – byłemu Wiceprezesowi 

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały.  Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

  

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Dorocie Borowskiej – byłej Członek Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 
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z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Annie Rybczyńskiej – Członek Rady Nadzorczej 
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały.  Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

 Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Barysiowi – Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

  Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Dariuszowi Niedziółce – Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 



 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały.  Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Tomaszowi Supłowi – Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Marcinowi Klaczakowi – byłemu Członkowi 
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   
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Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Sokołowskiemu – byłemu 
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Joannie Kamińskiej – byłej Członek Rady 
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano w głosowaniu tajnym ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału 
zakładowego Spółki, łącznie oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą nie oddano żadnego 
głosu, przeciw uchwale  oddano 479 239  głosów, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie 
zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że 
uchwała ta nie została podjęta. 

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Arturowi Nowickiemu – byłemu Członkowi 
Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano w głosowaniu tajnym ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału 
zakładowego Spółki, łącznie oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą nie oddano żadnego 
głosu, przeciw uchwale  oddano 479 239  głosów, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie 
zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Uchwała ta nie została podjęta.   

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Robertowi Staszakowi – byłemu Członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2020. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

Oddano w głosowaniu tajnym ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału 
zakładowego Spółki, łącznie oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą nie oddano żadnego 
głosu, przeciw uchwale  oddano 479 239  głosów, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie 
zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Uchwała nie została podjęta.   

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Chojnowskiemu – byłemu 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2020. 
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

Oddano w głosowaniu tajnym ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału 
zakładowego Spółki, łącznie oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą nie oddano żadnego 
głosu, przeciw uchwale  oddano 479 239  głosów, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie 
zgłoszono sprzeciwu wobec podjętej uchwały. Uchwała ta nie została podjęta.   

 

Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Dariuszowi Przewockiemu – byłemu 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2020. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zortrax S.A.  

(KRS nr 0000564079) za rok obrotowy 2020 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić 

sprawozdanie Zarządu z działalności Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) za rok obrotowy 2020. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Zortrax S.A. (KRS nr 

0000564079) za rok obrotowy 2020 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić jednostkowe 

sprawozdanie finansowe Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) za rok obrotowy 2020 obejmujące: 

f) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.; 

g) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020; 

h) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 

2020 r.  

i) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 r.; 

j) informację dodatkową. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 24 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zortrax S.A. (KRS nr 0000564079) 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Rafałowi Tomasiakowi – Prezesowi 
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Zarządu Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS nr 0000564079) absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 25 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Zortrax S.A. (KRS nr 
0000564079) 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Babuli –Wiceprezesowi 

Zarządu Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS nr 0000564079) absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 190 000 akcji, co stanowi 0,16% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 190 000 ważnych głosów, za uchwałą oddano 190 000 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. W głosowaniu nie brał 
udziału Pan Mariusz Babula.   

 

Uchwała nr 26 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Zortrax S.A. (KRS nr 
0000564079) 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Karolinie Bołądź – byłej Członek 
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Zarządu Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS nr 0000564079) absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 27 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zortrax S.A. 
(KRS nr 0000564079) 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Przemysławowi Krzemienieckiemu  – 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS nr 0000564079) 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 289 239 akcji, co stanowi 0,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 289 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 289 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie. W głosowaniu nie brał 
udziału Pełnomocnik Pana Przemysława Krzemienieckiego. 

 

Uchwała nr 28 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zortrax S.A. (KRS nr 
0000564079) 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Barysiowi  – 
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Członkowi Rady Nadzorczej Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS nr 0000564079) 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 29 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zortrax S.A. (KRS nr 
0000564079) 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Jędrzejowskiemu  – Członkowi 

Rady Nadzorczej Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS nr 0000564079) absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 30 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zortrax S.A. (KRS nr 
0000564079) 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Olsztynie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Sergiuszowi Kielianowi  – 
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Członkowi Rady Nadzorczej Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS nr 0000564079) 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 31 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”), postanawia powołać Pana Przemysława Krzemienieckiego w skład Rady 

Nadzorczej Spółki i powierzyć mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.  

 § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 32 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”), postanawia powołać Pana Marcina Olchanowskiego w skład Rady 

Nadzorczej Spółki i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 

 

 § 2 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 33 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”), postanawia powołać Pana Sergiusza Kieliana w skład Rady Nadzorczej 

Spółki.  

 § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   

 

Uchwała nr 34 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie 

z dnia 23 lipca 2021 r. 

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Olsztynie („Spółka”), postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne 

wynagrodzenie w kwocie 1.500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r. 

Oddano ważne głosy z 479 239 akcji, co stanowi 0,42% kapitału zakładowego Spółki, łącznie 
oddano 479 239 ważnych głosów, za uchwałą oddano 479 239 głosów, przeciw uchwale nie 
oddano żadnego głosu, nie oddano głosu wstrzymującego się ani nie zgłoszono sprzeciwu wobec 
podjętej uchwały. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednomyślnie.   


