
 
 
 

WYKAZ GŁOSOWAŃ  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA SPÓŁKA AKCYJNA 
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2005 R. 

 
 
Liczba głosów, którymi Bankowy OFE dysponował na walnym zgromadzeniu:  200 000  
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Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej 
sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu 

Sposób  
głosowania 
Bankowego 

OFE 

Uchwała nr 5 
 
w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Węcłasiowi absolutorium 
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

ZA 

Uchwała nr 6 
 
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolu-
torium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 
okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku  

ZA 

Uchwała nr 7 
 
w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Reyowi absolutorium z wy-
konania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 
stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

ZA 

Uchwała nr 8 
 
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dybalskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 
stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku  

ZA 

Uchwała nr 9 
 
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Tomczykowi absoluto-
rium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okre-
sie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku  

ZA 

Uchwała nr 10 
 
w sprawie udzielenia Panu Czesławowi Gawłowskiemu absoluto-
rium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okre-
sie od 30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku  

ZA 

Uchwała nr 11 
 
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 
30 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

ZA 
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Uchwała nr 12 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w roku 2004 

ZA 

Uchwała nr 13 
 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2004 

ZA 

Uchwała nr 14 
 
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obro-
towym 2004  

ZA 

Uchwała nr 15 
 
w sprawie udzielenia Pani Bognie Duda - Jankowiak absolutorium 
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycz-
nia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

ZA 

Uchwała nr 16 
 
w sprawie udzielenia Panu Romanowi Milerowi absolutorium z 
wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 
2004 roku do 31 grudnia 2004 roku 

ZA 

Uchwała nr 17 
w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego przestrzegania 
ładu korporacyjnego 

ZA 

Uchwała nr 18 
 
w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie wprowadzenia 
dodatkowego skrótu firmy. 

ZA 
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Uchwała nr 19 
 
w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie uregulowań do-
tyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej 

ZA 

Uchwała nr 20 
 
w sprawie zasad powołania Rady Nadzorczej III kadencji 

ZA 

Uchwała nr 21 
  
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej III kadencji Pana 
Rafała Abratańskiego jako Przewodniczącego Rady nadzorczej 

ZA 

Uchwała nr 22 
 
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej III kadencji Pana 
Rafała Tuzimka 

ZA 

Uchwała nr 23 
 
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej III kadencji Pana 
Jarosława Tomczyka 

ZA 

Uchwała nr 24 
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej III kadencji Pana 
Grzegorza Leszczyńskiego 

ZA 

Uchwała nr 25 
 
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej III kadencji Pana 
Tomasza Łuczyńskiego 

ZA 
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