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Treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

PKP CARGO S.A. 

W dniu 13 czerwca 2018 r. 

 

 

Ad. punkt 13 porządku obrad 

 

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 7/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła 

uchwały, w której wniosłaby do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie 

absolutorium Panu Maciejowi Libiszewskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod 

głosowanie tajne:  

 

Uchwała Nr 7/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu – 

Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 

października 2017 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu 

Spółki:  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, 

Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, 

Za Uchwałą oddano 14.041.760 głosów,  

Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy,  

Wstrzymało się 728.889 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 

 



 

 

      

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 8/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła 

uchwały, w której wniosłaby do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie 

absolutorium Panu Jarosławowi Klasie, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod 

głosowanie tajne:  

 

Uchwała Nr 8/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Klasa – Członkowi 

Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu 

Spółki:  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, 

Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, 

Za Uchwałą oddano 14.041.760 głosów,  

Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy,  

Wstrzymało się 728.889 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 

 

 

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 9/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium 

Członkowi Zarządu (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki nie podjęła 

uchwały, w której wniosłaby do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie 

absolutorium Panu Arkadiuszowi Olewnik, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod 

głosowanie tajne:  

 

Uchwała Nr 9/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 



 

 

      

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Arkadiuszowi Olewnik – 

Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 26 

października 2017 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą  

 

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu 

Spółki:  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, 

Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, 

Za Uchwałą oddano 14.041.760 głosów,  

Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy,  

Wstrzymało się 728.889 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.  

 

Ad. punkt 14 porządku obrad 

Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Nr 13/2018 dotyczącej udzielenia absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej (o podanej niżej treści), stwierdził, że Rada Nadzorcza Spółki nie 

podjęła uchwały, w której wniosłaby do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie 

absolutorium Panu Mirosławowi Pawłowskiemu, a następnie poddał projekt ww. uchwały pod 

głosowanie tajne: 

 

Uchwała Nr 13/2018 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. 

z dnia 13 czerwca 2018 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO 

S.A. 

 

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 

uchwala się co następuje: 

 

 



 

 

      

§ 1 

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu – 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 

r. do dnia 06 marca 2017 r. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 

W wyniku głosowania tajnego, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z § 13 Statutu 

Spółki:  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 29.554.843, 

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 65,98%, 

Łączna liczba ważnych głosów 29.554.843, 

Za Uchwałą oddano 14.041.760 głosów,  

Przeciw Uchwale oddano 14.784.194 głosy,  

Wstrzymało się 728.889 głosów.  

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.  


