
Uchwała nr (…) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Pani Joannie Kamińskiej – Prezesowi 

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

- powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym,------------------------------ 

- oddano 2.584.097 ważnych głosów, co stanowi 74,15% kapitału zakładowego,---------- 

- „za” oddano 0 głosów, oddano 1.639.800 głosów „wstrzymujących się”, oddano 944.297 

głosów „przeciw”.----------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr (…) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Łukaszowi Witczakowi – 

Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2019.  ------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

- powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym,------------------------------ 

- oddano 2.584.097 ważnych głosów, co stanowi 74,15% kapitału zakładowego,---------- 

- „za” oddano 0 głosów, oddano 1.639.800 głosów „wstrzymujących się”, oddano 944.297 



głosów „przeciw”.----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr (…) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Arturowi Nowickiemu – 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2019.  ------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

- powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym,------------------------------ 

- oddano 2.584.097 ważnych głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego,--------- 

- „za” oddano 0 głosów, oddano 2.584.097 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów 

„przeciw”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr (…) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Robertowi Staszakowi – 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2019. -------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 



- powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym,------------------------------ 

- oddano 2.584.097 ważnych głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego,--------- 

- „za” oddano 0 głosów, oddano 2.584.097 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów 

„przeciw”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwała nr (…) 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Corelens Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Mariuszowi Chojnowskiemu - 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2019. -------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

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

 

- powyższa uchwała nie została przyjęta w głosowaniu tajnym,------------------------------ 

- oddano 2.584.097 ważnych głosów, co stanowi 74,15 % kapitału zakładowego,--------- 

- „za” oddano 0 głosów, oddano 2.584.097 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów 

„przeciw”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


