
 
 

WYKAZ GŁOSOWAŃ  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA "KROSNO" SPÓŁKA AKCYJNA 
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 MAJA 2005 R. 

 
 
Liczba głosów, którymi Bankowy OFE dysponował na walnym zgromadzeniu:  173 000 
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Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej 
sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu 

Sposób  
głosowania 
Bankowego 

OFE  

Uchwała nr 4 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za rok obrotowy 2004 

ZA 

Uchwała nr 5 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nad-
zorczej za rok obrotowy 2004 

ZA 

Uchwała nr 6 
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 
rok obrotowy 2004 

ZA 

Uchwała nr 7 
 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finan-
sowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2004 

ZA 

Uchwała nr 8 
 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kurkusowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 

ZA 

Uchwała nr 9 
 
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Soł-
tysowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obroto-
wym 2004 

ZA 
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Uchwała nr 10 
 
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Włodzimie-
rzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 
roku obrotowym 2004 

ZA 

Uchwała nr 11 
 
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu 
Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonania obowiązków 
w roku obrotowym 2004 

ZA 

Uchwała nr 12 
 
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej 
Panu Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonania obowiąz-
ków w roku obrotowym 2004 

ZA 

Uchwała nr 13 
 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrze-
jowi Skowiniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w ro-
ku obrotowym 2004 

ZA 

Uchwała nr 14 
 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszo-
wi Krysztofiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 
obrotowym 2004 

ZA 

Uchwała nr 15 
 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi 
Oleksiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obro-
towym 2004 

ZA 
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Uchwała nr 16 
 
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 

ZA 

Uchwała nr 17 
 
w sprawie oświadczenia w zakresie przestrzegania przez Spółkę 
zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre 
praktyki w spółkach publicznych 2005” 

Wstrzymano 
się od głosu 

Uchwała nr 18 
 
w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki wynikającej z 
tego podziału 

ZA 

Uchwała nr 19 
 
w sprawie zmiany w Statucie Spółki 

ZA 
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