
 
 
 

WYKAZ GŁOSOWAŃ 
NA WALNYM ZGROMADZENIU 

DROZAPOL-PROFIL SPÓŁKA AKCYJNA 
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2007 R. 

 
 
 

Liczba głosów, którymi Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował 
na walnym zgromadzeniu: 2 200 000 

 
 

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej 
sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu 

Sposób  
głosowania 
Bankowego 

OFE 
Uchwała nr 4  
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
rok 2006.   
 

ZA 

Uchwała nr 5  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.  

 

ZA 

Uchwała nr 6  

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2006 na kapitał zapaso-
wy. 

 

ZA 

Uchwała nr 7  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 
Spółki w 2006 roku oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania: 
z działalności Spółki w 2006 roku, sprawozdań finansowych Spółki za 
2006 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2006 rok oraz 
wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia wyniku finansowego z lat ubie-
głych , powstałego na skutek przejścia na MSR.  

 

ZA 
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Uchwała nr 8 
 
w sprawie udzielenia Pani Stanisławie Gudebskiej absolutorium z wyko-
nania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 
stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku. 
 

ZA 

Uchwała nr 9 
 
w sprawie udzielenia Panu Józefowi Sarneckiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 
 

ZA 

Uchwała nr 10  

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Ziamkowi absolutorium 
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 
1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 

 

ZA 

Uchwała nr 11 
 
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Włosińskiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycz-
nia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku oraz z wykonania obowiązków 
Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 roku do dnia 
31 grudnia 2006 roku. 
 

ZA 

Uchwała nr 12 

w sprawie udzielenia Panu Bożydarowi Dubalskiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 
stycznia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku oraz z wykonania obowiąz-
ków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 
roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. 

ZA 
 

Uchwała nr 13  
 
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Jastrzemskiemu absolutorium 
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycz-
nia 2006 roku do 22 czerwca 2006 roku.  
 

ZA 

Uchwała nr 14  
 
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Ronie absolutorium z wykonania 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2006 
roku do 31 grudnia 2006 roku. 
 

ZA 

Uchwała nr 15  
 
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Rybce absolutorium z wykonania 
obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do          
31 grudnia 2006 roku. 

ZA 

 Uchwała nr 16  

w sprawie udzielenia Pani Irenie Kruszewskiej absolutorium z wykonania 
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 
31 grudnia 2006 roku. 

ZA 
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Uchwała nr 17  

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Dołkowskiemu absolutorium z 
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 
2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. 

 

ZA 

Uchwała nr 18  

w sprawie zmiany w Statucie  Spółki.  

 

ZA 

Uchwała nr 19  

w sprawie pokrycia nierozliczonego wyniku finansowego z lat ubiegłych 
powstałego w związku z przekształceniem ksiąg na Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości w całości z kapitału zapasowego Spółki.  

 

ZA 

Uchwała nr 20 

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez DROZAPOL - PROFIL 
Spółka Akcyjna akcji lub udziałów w spółkach celem tworzenia grupy 
kapitałowej oraz upoważnia Zarządu Spółki do podejmowania wszelkich 
niezbędnych działań, dokonywania czynności i zawierania umów, mają-
cych na celu nabywanie przez DROZAPOL - PROFIL Spółka Akcyjna akcji 
lub udziałów w innych podmiotach. 

WSTRZYMANIE 
SIĘ 
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