
ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ  

DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE (DALEJ „SPÓŁKA”) 

 
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)  

 
 
 
Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić) 
 Imię i nazwisko: Paweł Kołodziński  
Stanowisko: Prezes Zarządu 
Imię i nazwisko: Jakub Bieguński 
Stanowisko: Członek Zarządu  
 
działając w imieniu  AKCJONARIUSZA  SPÓŁKI  
 
Nazwa: Santander Inwestycje sp. z o.o 
 Nazwa i nr rejestru: Krajowy Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 
0000069070  
 
Nr REGON 634243039, N 
Nr NIP: 7781395272 
 
Liczba posiadanych akcji Spółki: 3.332.648 (trzy miliony trzysta trzydzieści dwa sześćset czterdzieści 
osiem)  
 
 
Adres siedziby Akcjonariusza: 
 Ulica  i numer lokalu: Aleja Jana Pawła II, nr 17,. WARSZAWA, kod 00-854, 
Kraj, miasto i kod pocztowy: Polska, Warszawa kod 00-854,  
 
Kontakt e-mail: jakub.biegunski@santander.pl 
 
Kontakt telefoniczny: +48 695-240-249 
 
 

niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do  porządku obrad 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w 

Olsztynie, które zostało zwołane na dzień 21 lipca 2020 r. na godz. 11:00: 
 

 
 
 

 



 
PROJEKT UCHWAŁY  

 
dotyczący sprawy objętej 9 (dziewiątym) punktem porządku obrad  

w sprawie  
podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019. 

 
Uchwała nr 07/07/2020 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. 
z dnia 21 lipca 2020 roku 

w sprawie  podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019. 
 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu 

Spółek Handlowych w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:  

§ 1 
Dokonuje się podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, 

w kwocie 9 365 854,53zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset 
pięćdziesiąt cztery złote i 53/100) w następujący sposób:  

1) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę: 3.473.160,00 zł (trzy miliony czterysta 
siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych), tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) brutto na 
jedną akcję;  

2) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę:  5.892.694,53zł (pięć milionów osiemset 
dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 53/100) 

§ 2 
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty 

dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 (dzień dywidendy), ustala się na 31 lipca 2020 roku. 
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 października 2020 roku.  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
________________________________________________________________________ 

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza 



 
 
 
 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów: 
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, 
potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż 
łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną 
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, 
b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do 
reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) 
upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza, 
c) w przypadku zgłoszenia wniosku  przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego 
przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza  oraz  odpisu z właściwego rejestru 
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika 
oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do 
reprezentowania pełnomocnika. 
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