
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie  Spółki  Bialski  Klub  Sportowy  S.A.  z  siedzibą  w  Bielsku-Białej
uchwala co następuje:-----------------------------------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pana Piotra Filka.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi
92,65 %  (dziewięćdziesiąt  dwa  i  sześćdziesiąt  pięć  setnych  procenta)  kapitału
zakładowego   tj.  10275  (dziesięć  tysięcy  dwieście  siedemdziesiąt  pięć)  głosów
ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. ---------------------------------------------------

§ 1
Na podstawie listy obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz 
dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 
że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu  reprezentowane jest 
9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji, dysponujących łącznie sumą 
10275 (dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć)  głosów, na ogólną liczbę 10.000 
(dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 92,65 % (dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć 
setnych procenta) kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do 
odbycia Walnego Zgromadzenia, ani postawienia poszczególnych spraw na porządku 
obrad i tym samym Zgromadzenie jest  zdolne do podjęcia uchwał.-------------------------

§ 2
Przewodniczący  Zgromadzenia  zaproponował  uchylenie  tajności  głosowania  przy
wyborach Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------
Walne  Zgromadzenie  jednogłośnie  postanowiło  uchylić  tajność  głosowania  podczas
wyborów Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pan Ryszard Chodorowski, ---------------------------------------------------------------------
2. Pan Andrzej Pyć,----------------------------------------------------------------------------------
3. Pan Antoni Drzewiecki,--------------------------------------------------------------------------
4. Leszek Wołek.-------------------------------------------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi
92,65 %  (dziewięćdziesiąt  dwa  i  sześćdziesiąt  pięć  setnych  procenta)  kapitału
zakładowego   tj.  10275  (dziesięć  tysięcy  dwieście  siedemdziesiąt  pięć)  głosów
ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. ---------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ------------------

§ 3
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwały:------



Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------------------

§ 1.
Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-------
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------
3.  Podjęcie  uchwały  w sprawie  uchylenia  tajności  głosowania  przy  wyborze  Komisji
Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------
5.  Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Zwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  i  jego
zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------------------
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.--------------
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015.- -
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:---------------------------------
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.---------------------
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.---------------------------------
c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.---------------------
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-------------------------------------------------------------------
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.- -
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.---------------
c) pokrycia straty za rok obrotowy 2015.----------------------------------------------------------
d)  udzielenia  członkom  organów  Spółki  absolutorium  z  wykonania  przez  nich
obowiązków za rok obrotowy 2015.----------------------------------------------------------------
e) dalszego istnienia Spółki (art.397 ksh).---------------------------------------------------------
12. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,65 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego  tj. 10275
(dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem
uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------------

§ 4
Prezes  Zarządu  Pan  Ryszard  Bortliczek  przedstawił  sprawozdanie  Zarządu  z  działalności
Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2015r., wraz z opinią biegłego rewidenta.------ 

§ 5
Przewodniczący  Rady  Nadzorczej  Pan  Ludwik  Hejny przedstawił  sprawozdanie  Rady
Nadzorczej z działalności za rok 2015r., oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki  za  rok  obrotowy 2015,  sprawozdania  finansowego  Spółki  za  rok  obrotowy 2015,
wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.-----------------------------

§ 6
Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały: 



Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne  Walne Zgromadzenie,   na  podstawie  art.  393 pkt  1  i  art.  395 §  2  pkt  1
Kodeksu  spółek  handlowych,  po  rozpatrzeniu  przedstawionego  przez  Zarząd
sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 uchwala co następuje:-------

§ 1.
1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie  zatwierdza sprawozdanie  Zarządu Spółki  Bialski
Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z działalności Spółki za rok obrotowy
2015 w wersji przedstawionej przez Zarząd.-----------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,65 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego  tj. 10275
(dziesięć  tysięcy  dwieście  siedemdziesiąt  pięć)  głosów  ważnych,  w  tym 10255  (dziesięć
tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) za powzięciem uchwały, przy 20 (dwadzieścia)  głosach
przeciw. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------------



Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Bialski Klub Sportowy S.A.
z siedzibą w Bielsku-Białej  za rok obrotowy 2015.---------------------------------------------
Zwyczajne  Walne Zgromadzenie,  na  podstawie art. 393 pkt 1 i art.  395 § 2 pkt 1)
Kodeksu  spółek   handlowych,   po   rozpatrzeniu   przedstawionego   przez  Zarząd
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz opinii i raportu biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także
sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:-----------------------------

§ 1.
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  zatwierdza  sprawozdanie  finansowe  Spółki  Bialski
Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2015 zawierające:----
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,------------------------------------------------
2) bilans na 31 grudnia 2015r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie 133.349,33 zł (stu
trzydziestu  trzech  tysięcy  trzystu  czterdziestu  dziewięciu  złotych i  trzydziestu  trzech
groszy),---------------------------------------------------------------------------------------------------
3) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 950.692,15 zł (dziewięciuset
pięćdziesięciu tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch złotych i piętnastu groszy),--
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o
kwotę 4.072,87 zł (cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy),
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę
950.692,15 zł  (dziewięćset  pięćdziesiąt  tysięcy  sześćset  dziewięćdziesiąt  dwa  złote  i
piętnaście groszy),--------------------------------------------------------------------------------------
6) dodatkową informację i objaśnienia.-----------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,65 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego  tj. 10275
(dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem
uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------------



Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: podziału pokrycia straty Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. za rok obrotowy
2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie,  na  podstawie  art.  395  §  2  pkt  2)  Kodeksu spółek
handlowych,  po  rozpatrzeniu  wniosku  Zarządu  dotyczącego  pokrycia  straty  za  rok
obrotowy 2015 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje:-

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę roku 2015 w kwocie
950.692,15 zł  (dziewięciuset  pięćdziesięciu  tysięcy  sześciuset  dziewięćdziesięciu  dwóch
złotych i piętnastu groszy), pokryć z zysków lat następnych.---------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,65 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego  tj. 10275
(dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem
uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------------

§ 7
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:  



Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2015r.----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.
Udziela się Panu Ryszardowi Bortliczek – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2015.-------------------------------------------------------------
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył
się akcjonariusz w osobie Ryszarda Bortliczek.--------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9262 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 92,62 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego  tj. 10272
(dziesięć  tysięcy  dwieście  siedemdziesiąt  dwa)  głosów  ważnych,  w  tym 10252  (dziesięć
tysięcy  dwieście  pięćdziesiąt  dwa)  głosy  za  powzięciem uchwały,  przy  20  (dwadzieścia)
głosach wstrzymujących się. --------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący  Zgromadzenia  stwierdził,  że  uchwała  została  powzięta  z  zachowaniem
przepisów art. 413 ksh. ---------------------------------------------------------------------------------



Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2015r.----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.
Udziela się Panu Piotrowi Filek – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2015.---------------------------------------------------------------------
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył
się akcjonariusz w osobie Piotra Filek.------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9235 (dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji co stanowi 92,35 %
(dziewięćdziesiąt dwa i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego  tj. 10245
(dziesięć  tysięcy  dwieście  czterdzieści  pięć),  w  tym  10220  (dziesięć  tysięcy  dwieście
dwadzieścia)  głosy  za  powzięciem  uchwały,  przy  25  (dwadzieścia  pięć)  głosach
wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący  Zgromadzenia  stwierdził,  że  uchwała  została  powzięta  z  zachowaniem
przepisów art. 413 ksh. ---------------------------------------------------------------------------------



Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w 2015r.----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.
Udziela się Panu Jerzemu Gibas – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku 2015.---------------------------------------------------------------------
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył
się akcjonariusz w osobie Jerzego Gibas.----------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9255 (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,55 %
(dziewięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego  tj. 10265
(dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) głosów ważnych, w tym 10230 (dziesięć tysięcy
dwieście  trzydzieści)  za  powzięciem  uchwały,  przy  35  (trzydzieści  pięć)  głosach
wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała została
powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. --------------------------------------------------



Uchwała Nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej  Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2015r.--------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.
Udziela  się  Panu  Ludwikowi  Hejny  –  Przewodniczącemu  Rady  Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.--------------------------
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył
się akcjonariusz w osobie Ludwika Hejny.--------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9260 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt)  akcji co stanowi 92,60 %
(dziewięćdziesiąt  dwa  i  sześćdziesiąt  setnych  procenta)  kapitału  zakładowego   tj.  10270
(dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów ważnych, w tym 10265 (dziesięć tysięcy
dwieście  sześćdziesiąt  pięć)  głosy  za  powzięciem  uchwały,  przy  5  (pięć)   głosach
wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała została
powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. --------------------------------------------------



Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej  Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2015r.--------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.
Udziela  się  Panu  Jerzemu  Balon  –  Członkowi  Rady  Nadzorczej  absolutorium  z
wykonania przez niego obowiązków w 2015roku.-----------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,65 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta)  kapitału zakładowego  tj. 10275
(dziesięć  tysięcy  dwieście  siedemdziesiąt  pięć)  głosów  ważnych,  w  tym 10260  (dziesięć
tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosy za powzięciem uchwały, przy 15 (piętnaście) głosach
wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------------



Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej  Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2015r.--------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.
Udziela  się  Pani  Teresie  Paluch  –  Członkowi  Rady  Nadzorczej  absolutorium  z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.----------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,65 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta)  kapitału zakładowego  tj. 10275
(dziesięć  tysięcy  dwieście  siedemdziesiąt  pięć)  głosów  ważnych,  w  tym 10270  (dziesięć
tysięcy  dwieście  siedemdziesiąt)  głosy  za  powzięciem  uchwały,  przy  5  (pięć)  głosach
wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------------



Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej  Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2015r.--------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.
Udziela  się  Panu  Jackowi  Cholewa  –  Członkowi  Rady  Nadzorczej  absolutorium  z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.----------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,65 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta)  kapitału zakładowego  tj. 10275
(dziesięć  tysięcy  dwieście  siedemdziesiąt  pięć)  głosów  ważnych,  w  tym 10260  (dziesięć
tysięcy dwieście sześćdziesiąt) głosy za powzięciem uchwały, przy 15 (piętnaście) głosach
wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------------



Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej  Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w 2015r.--------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.
Udziela się Panu Zdzisławowi Stelmasiak – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.----------------------------------------------
W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył
się akcjonariusz w osobie Zdzisława Stelmasiaka.----------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z  9260 (dziewięć tysięcy dwieście  sześćdziesiąt)  akcji  co stanowi 92,60 %
(dziewięćdziesiąt  dwa  i  sześćdziesiąt  setnych  procenta)  kapitału  zakładowego   tj.  10270
(dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) głosów ważnych, w tym 10265 (dziesięć tysięcy
dwieście  sześćdziesiąt  pięć)  głosy  za  powzięciem  uchwały,  przy  5  (pięć)  głosach
wstrzymujących się. ------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała została
powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh. --------------------------------------------------



Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 14 czerwca 2016r.

w sprawie: zatwierdzenia podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.--------------
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie,  na  podstawie  przepisu  art.  397  Kodeksu  spółek
handlowych,  po  rozpatrzeniu  przedstawionego  przez  Zarząd  sprawozdania  z
działalności Spółki za rok obrotowy 2015, oraz planu działań na lata następne uchwala
co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.
Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  postanawia  kontynuować  działalność  Spółki,
aprobując przedstawione przez Zarząd Spółki zasadnicze kierunki działania mające na
celu poprawę sytuacji  ekonomicznej  Spółki  między innymi,  poprzez restrukturyzację
strony  kosztowej  działalności,  działania  organizacyjne,   zwiększenie  kapitału
zakładowego,  stwarzające  możliwość  uzyskania  poprawy  wyników  Spółki  w  latach
następnych.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------
Oddano głosy z 9265 (dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 92,65 %
(dziewięćdziesiąt dwa i sześćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego  tj. 10275
(dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem
uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. ----------------------


