
Uchwała numer 42 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie Zgromadzenia 

2. Wybór przewodniczącego 

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał 

5. Przyjęcie porządku obrad 

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej SARE S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

SARE S.A. za rok obrotowy 2012 

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: 

a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału 

zysku netto; 

b. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

za rok obrotowy 2012, 

c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r. 

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2012 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 

2012, 

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012, 

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok 

oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z 

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 

2012, 

d. przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, 

e. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, 

f. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

obrotowy 2012, 

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy 2012, 

h. powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, 



i. pociągnięcia do odpowiedzialności Pana Krzysztofa Dębowskiego za szkody 

wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu 

9. Wolne wnioski 

10. Zamknięcie Zgromadzenia 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała numer 43 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności 

Spółki za rok obrotowy 2012 oraz z działalności Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012 

 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdań 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 

2012, postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2012. 

§ 2 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

SARE S.A. za rok obrotowy 2012. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 

Uchwała nr 44 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012 
 
Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 §  5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania 
finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012, postanawia: 



 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, 
które obejmuje: 
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;  
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie 
3 959 398,22 złotych;  
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 98 334,33 złotych;  
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 
2012 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 98 334,33 złotych;  
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 
roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 613 571,92 złotych;  
6) informację dodatkową.  
 

§ 2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej SARE S.A. za rok obrotowy 2012, które obejmuje: 
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje aktywa i 
pasywa w kwocie 5 058 397,53 złotych;  
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 
2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 493 384,09 złotych;  
4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 
dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych o kwotę 493 384,09 złotych;  
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 
31 grudnia 2012 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 565 398,36 
złotych;  
6) informację dodatkową.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 
Uchwała nr 45 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 
zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku 

netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 

 
Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku 
netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, 
postanawia: 

 
§ 1 



 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków 
Zarządu dotyczących podziału zysku netto oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu 
z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej za rok obrotowy 2012. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 

Uchwała nr 46 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej 

z działalności w 2012 roku 

 

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 

roku. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 

Uchwała nr 47 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku 

netto za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, 

postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za 

rok obrotowy 2012 w wysokości 98 334,33 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści cztery 

złote 33/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 



Uchwała nr 48 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium 

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Panu Tomaszowi Pruszczyńskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 49 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi 

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Panu Damianowi Rutkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

18.09.2012 r. 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 50 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium 

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 



 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Panu Krzysztofowi Dębowskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2012 r. do 31.07.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 51 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium 

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Panu Dariuszowi Piekarskiemu - Członkowi Zarządu od dnia 18.09.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 52 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka 

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 



Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Panu Tomaszowi Kusemu – ówczesnemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 

01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 53 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „SARE” Spółka 

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Panu Wojciechowi Mróz – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do 

dnia 31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 54 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka 

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Pani Annie Dawidowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. 

 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 55 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka 

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Panu Cezaremu Kaźmierczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 56 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „SARE” Spółka 

Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 

 

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2012 Panu Przemysławowi Marcol – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

31.12.2012 r. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 



Uchwała nr 57 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

„SARE” Spółka Akcyjna 

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 statutu spółki SARE S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Przemysława Marcol (PESEL: 

83112607998) na Członka Rady Nadzorczej Spółki SARE S.A. na okres 3 letniej kadencji. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 58 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

„SARE” Spółka Akcyjna 

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 statutu spółki SARE S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Dawidowską (PESEL: 82123109967)  

na Członka Rady Nadzorczej Spółki SARE S.A. na okres 3 letniej kadencji. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 59 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

„SARE” Spółka Akcyjna 



 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 statutu spółki SARE S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Gwiazdowskiego (PESEL: 

60032304178) na Członka Rady Nadzorczej Spółki SARE S.A. na okres 3 letniej kadencji. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 60 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

„SARE” Spółka Akcyjna 

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 statutu spółki SARE S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Cezarego Kaźmierczaka (PESEL: 

64112801216) na Członka Rady Nadzorczej Spółki SARE S.A. na okres 3 letniej kadencji. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 61 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  

„SARE” Spółka Akcyjna 

 

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 statutu spółki SARE S.A. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 

 

§ 1 



 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Bożenę Głowacką (PESEL: 74021100788) 

na Członka Rady Nadzorczej Spółki SARE S.A. na okres 3 letniej kadencji. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

Uchwała nr 62 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „SARE” S.A. 

zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r. 

w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności  

Pana Krzysztofa Dębowskiego  

za szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu 

 

 

W związku ze szkodą powstałą w majątku Spółki SARE S.A. przy wykonywaniu zarządu przez byłego 

członka zarządu Pana Krzysztofa Dębowskiego, wyrządzoną wskutek naruszenia przez niego art. 377 

oraz innych przepisów Kodeksu spółek handlowych, jak również postanowień Statutu Spółki oraz 

Regulaminu Zarządu, wobec czego zaistniały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

Spółki z art. 483 § 1 k.s.h. oraz z art. 415 k.c. i art. 471 k.c., na podstawie art. 393 pkt 2) Kodeksu 

spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 1 pkt l) statutu spółki SARE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

postanawia: 

§ 1 

Wystąpić na drogę sądową w celu pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej byłego 

członka zarządu Spółki SARE S.A. Pana Krzysztofa Dębowskiego za wszelkie szkody wyrządzone Spółce 

przy sprawowaniu zarządu. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

UZASADNIENIE 

Podstawą zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 

28.06.2013 r. uchwały dotyczącej pociągnięcia Pana Krzysztofa Dębowskiego do odpowiedzialności za 

szkody wyrządzone Spółce przy sprawowaniu zarządu, jest powstanie w majątku Spółki SARE S.A. 

szkody majątkowej w wyniku naruszenia przez Pana Krzysztofa Dębowskiego (Członka Zarządu) przy 

sprawowaniu zarządu Spółką przepisów kodeksu spółek handlowych, w tym w szczególności art. 377 

k.s.h., jak również naruszenia innych przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu 

Zarządu, poprzez uznanie w ostatnim dniu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki kwestionowanych 

przez Spółkę roszczeń oraz sprzedaży majątku Spółki poniżej jej wartości rynkowej na rzecz Amalffrida 



Holdings Limited, której jedynym udziałowcem oraz Dyrektorem był Krzysztof Dębowski, wobec czego 

zaistniały przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki z art. 483 §1 k.s.h. oraz z art. 

415 k.c. i art. 471 k.c. 

 


