
RB-W 10 2021ZAMET S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-29

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r. oraz projektów uchwał 
poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust 1 pkt 6 oraz pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2018 poz.757), Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie 
Trybunalskim (,,Emitent") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku oraz treść projektów uchwał, które 
były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Załączniki

Plik Opis

20210629 Uchwały podjęte przez ZWZ Zamet oraz uchwały niepodjęte.pdf
Uchwały podjęte przez ZWZ Zamet oraz projekty uchwał, które nie 
zostały podjęte

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZAMET S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

97-300 Piotrków Trybunalski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dmowskiego 38B

(ulica) (numer)

(44) 648-90-00 (44) 648-91-52

(telefon) (fax)

zamet@zametsa.com www.zametsa.com

(e-mail) (www)

7712790864 100538529

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2021-06-29 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu

2021-06-29 Rafał Komorowski Prokurent

Komisja Nadzoru Finansowego

1



1 

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  

Zamet S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r. w Katowicach 

 

UCHWAŁA NR 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------  

 

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Panią  

Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. --------------  

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

 

           W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta została jednogłośnie.  ---  

 

UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. ------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 

2020, składające się ze: -------------------------------------------------------------------------  
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− sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 ro-

ku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 109.823 tys. zł (sto dzie-

więć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), -------------------------------  

− rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020, obejmującego okres 01 stycznia 

2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w kwocie 184 tys. zł 

(sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), ---------------------------------------------------  

− sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, obejmującego 

okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego całkowity do-

chód ogółem w kwocie 186 tys. zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), ----------  

- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, obejmującego 

okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie ka-

pitału własnego o kwotę 186 tys. zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), ---------  

− sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, obejmującego 

okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie sta-

nu środków pieniężnych o kwotę 8.589 tys. zł (osiem milionów pięćset osiemdzie-

siąt dziewięć tysięcy złotych), ------------------------------------------------------------------  

− informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachun-

kowości i inne informacje objaśniające. ------------------------------------------------------  

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

 

          W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:     zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi-

tałowej za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, 

składające się ze: ---------------------------------------------------------------------------------  

− skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 

grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę  

181.680 tys. zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy zło-

tych), -----------------------------------------------------------------------------------------------  

− skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020, obejmującego 

okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w 

kwocie 9.866 tys. zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy zło-

tych), -----------------------------------------------------------------------------------------------  

− skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, 

obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazującego 

całkowity dochód ogółem w kwocie 9.308 tys. zł (dziewięć milionów trzysta osiem 

tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------------------  

− skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 

2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazują-

cego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.308 tys. zł (dziewięć milionów trzy-

sta osiem tysięcy złotych), ----------------------------------------------------------------------  

− skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

2020, obejmującego okres 01 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku wykazują-

cego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.647 tys. zł (dziesięć milio-

nów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych), -----------------------------------------  
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− informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachun-

kowości i inne informacje objaśniające. ------------------------------------------------------  

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

 

          W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2020. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

          W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:     zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za 

rok obrotowy 2020. -------------------------------------------------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZAMET za 

rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 

          W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy 

Kapitałowej ZAMET za rok obrotowy 2020. ------------------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 

49b ust. 1 i 9, art. 52 ust. 3 pkt 2, art. 55 ust. 2b i 2c ustawy o rachunkowości, Zwy-

czajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 

zatwierdza sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej 

ZAMET za rok obrotowy 2020. --------------------------------------------------------------  
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2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------  

 

          W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020. ----------------------------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim posta-

nawia o podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 

2020 roku w kwocie 184.041,63 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści je-

den złotych 63/100) w następujący sposób: --------------------------------------------------  

a. przeznaczenie kwoty 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na kapitał zapaso-

wy tworzony zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, --------------------  

b. przeznaczenie kwoty 169.041,63 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzie-

ści jeden złotych 63/100) na kapitał rezerwowy pochodzący z zysków. --------------  

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

 

          W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano  

76 205 008 ważnych głosów, co stanowiło 89,46 % głosów oddanych. Głosów przeciw-

nych było 8 976 625, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ---------------------------  
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UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. ----------------------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim udziela absolutorium Panu Arturowi Jeziorowskiemu (Jeziorowski) 

z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 

31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 

          W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. ----------------------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim udziela absolutorium Panu Adrianowi Smeji (Smeja) z wykonania 

obowiązków członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 

2020 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------  
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          W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale (Domogała) – 

członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 

2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------  

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

 

          W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi (Kisiel) – członkowi 

Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku 

do 31 grudnia 2020 roku. -----------------------------------------------------------------------  

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

 

          W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi (Leonkiewicz) – 

członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 

2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------  
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          W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej – Ejsymont 

(Zajączkowska – Ejsymont) – członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obo-

wiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ----------------  

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

 

          W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej (Wyjadłowska) – 

członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 

2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. ----------------------------------------------------------  

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

 

          W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. -----------------------------  

 

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlo-

wych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Try-

bunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krukowi (Kruk) – członkowi 

Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku 

do 31 grudnia 2020 roku. -----------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------  
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          W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała 

powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----------------  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-

skim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do 

Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza 

Domogałę (Domogała), PESEL: 85053110177. --------------------------------------------  

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

 

         W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

81 730 997 ważnych głosów, co stanowiło 95,95 % głosów oddanych, głosów przeciw-

nych było 3 450 636, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ---------------------------  

 

UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----------------  
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1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-

skim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do 

Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Czesława Ki-

siela (Kisiel), PESEL: 64090508011.----------------------------------------------------------  

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

 

         W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

81 730 997 ważnych głosów, co stanowiło 95,95 % głosów oddanych, głosów przeciw-

nych było 3 450 636, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------  

 

UCHWAŁA NR 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----------------  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-

skim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do 

Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Jacka Leon-

kiewicza (Leonkiewicz), PESEL: 82070603695. -------------------------------------------  

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

 

         W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

81 730 997 ważnych głosów, co stanowiło 95,95 % głosów oddanych, głosów przeciw-

nych było 3 450 636, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------  
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UCHWAŁA NR 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----------------  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-

skim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do 

Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Adama To-

borka (Toborek), PESEL: 68100100772. ----------------------------------------------------  

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

 

         W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

81 730 997 ważnych głosów, co stanowiło 95,95 % głosów oddanych, głosów przeciw-

nych było 3 450 636, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ---------------------------  

 

UCHWAŁA NR 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----------------  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-

skim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do 

Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Panią Dorotę Wy-

jadłowską (Wyjadłowska), PESEL: 64041700622. ----------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------  
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         W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

81 730 997 ważnych głosów, co stanowiło 95,95 % głosów oddanych, głosów przeciw-

nych było 3 450 636, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------  

 

UCHWAŁA NR 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----------------  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-

skim działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do 

Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Tomasza 

Kruka (Kruk), PESEL: 76092508036. -------------------------------------------------------  

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

 

         W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 

81 730 997 ważnych głosów, co stanowiło 95,95 % głosów oddanych, głosów przeciw-

nych było 3 450 636, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------  

 

UCHWAŁA NR 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. --------------------------  
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1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim postanawia po-

zostawić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na dotych-

czasowym poziomie tj. Członkowie Rady Nadzorczej ZAMET S.A. otrzymywać bę-

dą miesięczne wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto. Członkowie Komitetu 

Audytu Rady Nadzorczej ZAMET S.A. otrzymują dodatkowe miesięczne wynagro-

dzenie w wysokości 500,00 zł brutto. ----------------------------------------------------------  

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

                  W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający 

łącznie 85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 

80,42% kapitału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” 

uchwałą oddano 85 181 633 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, 

bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ----------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 23 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

w sprawie: przyjęcia Polityki dobroczynności w Spółce. --------------------------------------  

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunal-

skim działając na podstawie art. 3931 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje, w 

brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego aktu notarialnego, Politykę do-

broczynności w Spółce (dalej Polityka). -------------------------------------------------------  

2. Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszego aktu notarialne-

go. 

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

 

         W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapi-

tału zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano  

76 205 008 ważnych głosów, co stanowiło 89,46 % głosów oddanych, głosów przeciw-
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nych nie było, a głosów wstrzymujących się było 8 976 625. Przewodniczący stwier-

dził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. --------------------------  
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POLITYKA DOBROCZYNNOŚCI 
ZAMET  

 
 

WPROWADZENIE 
 

Grupa Zamet to producent wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu 
od pokoleń produkujący maszyny i urządzenia dla branży hutniczej, metalurgicznej i górniczej 
oraz wielkogabarytowe konstrukcje stalowe dla sektora wydobycia ropy i gazu, przeładunkowej. 
Gwarantem sukcesu Grupy są kompetencje naszego zespołu oraz potencjał i możliwości naszych 
zakładów produkcyjnych. Siłami napędowymi naszej firmy są szerokie referencje, wysoka jakość 
wykonywanych konstrukcji i urządzeń oraz rzetelność wobec naszych klientów. 

Inwestycja w zespół ludzi oraz narzędzia pracy pozwalają nam sprostać specjalistycznym potrzebom 
naszych klientów oraz budować konkurencyjność na bardzo wymagającym i trudnym rynku. Szacunek, 
wzajemnie zaufanie i pomoc na każdym etapie naszej pracy wpływa na szczególną dbałość i troskę 
o powierzone nam projekty, a wysokie umiejętności oraz pasja naszych inżynierów i specjalistów 
wpływają na wysoką jakość i trwałość naszych prac. Nasza otwartość i umiejętność szybkiego uczenia 
się pozwalają nam realizować różnorodne w formie i w większości niepowtarzalne zlecenia dla 
największych i znanych marek na świecie. 

Naszą misją jest wspieranie przemysłu oraz kształtowanie lepszej przyszłości dla naszych 
pracowników, partnerów biznesowych oraz interesariuszy, poprzez tworzenie wokół Spółki i Grupy, 
społeczności ludzi z pasją, podzielających bliskie nam wartości, by wspólnie odnosić sukcesy realizując 
projekty, z których jesteśmy dumni. 

Mając świadomość, że nasza działalność wpływa bezpośrednio na środowisko oraz społeczności 
lokalne, chcemy postępować w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Przyjęty przez nas model 
biznesowy uwzględnia społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social 
Responsibility, CSR) oraz standardy i normy etyczne. Prowadzona przez nas działalność odbywa się z 
poszanowaniem środowiska naturalnego w taki sposób, aby redukować negatywny wpływ naszej 
aktywności. Etycznego postępowania, w tym poszanowania dla środowiska naturalnego oczekujemy 
także od naszych dostawców. Pragniemy być partnerem biznesowym oraz przedsiębiorstwem godnym 
zaufania zarówno dla naszych klientów, jak i otoczenia, na które nasza działalność ma wpływ. 

Nasz wizerunek budujemy nie tylko w oparciu o wyniki z działalności, ale także poprzez otwartość na 
lokalne potrzeby oraz poprzez budowanie relacji z otoczeniem w celu zwiększenia zaufania. Polityka 
dobroczynności oraz społeczna odpowiedzialność biznesu odgrywają znaczącą rolę i przekładają się na 
podejmowane przez nas decyzje oraz stanowią element naszej kultury korporacyjnej. 

Mając na względzie dobro nas wszystkich, podejmujemy inicjatywy z zamiarem wspierania 
różnorodnych inicjatyw społecznych, prorodzinnych, kulturalnych i naukowych, ekologicznych, fundacji 
dobroczynnych, aktywności sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i edukacji dzieci i 
młodzieży. Wierzymy, że wspierając rozwój dzieci i młodzieży, ich kompetencje oraz pasje, pomagamy 
im podejmować świadome decyzje oraz odpowiedzialnie budować ich przyszłość. Inwestycja w 
edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa, dlatego od lat wspieramy podmioty, które 
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statutowo zajmują się pomocą w zakresie edukacji i rozwoju by umożliwić Polakom dostęp do 
najlepszych praktyk w tym obszarze. 

Działania sponsoringowe mogą być skierowane przede wszystkim w lokalne inicjatywy społeczne jak 
również w inicjatywy krajowe i międzynarodowe, jeżeli znajdują się one w kręgu wspieranych przez 
spółkę inicjatyw. Sponsoringiem mogą być objęte także inicjatywy mające na celu promocję naszej 
działalności poprzez patronat wydarzeń biznesowych takich jak konferencje, konkursy, gale, targi czy 
inne eventy. Podejmowanie działalności sponsoringowej ma na celu realizację strategii poprzez 
wyeksponowanie potencjału produkcyjnego oraz korporacyjnego.  

Niniejsza polityka dobroczynności zawiera opis podejmowanej przez nas działalności dobroczynnej, 
znaczenie sponsoringu i działań charytatywnych dla rozwoju przedsiębiorstwa, wskazanie popieranych 
inicjatyw, formy przekazywania darowizn oraz wyjaśnienie wartości i wagi społecznej odpowiedzialności 
biznesu w prowadzeniu działalności produkcyjnej. 

Polityka dobroczynności jest integralną częścią naszej kultury korporacyjnej oraz odzwierciedla 
strategię rozwoju organizacji w takich obszarach jak społeczna odpowiedzialność biznesu, 
zrównoważony rozwój oraz zewnętrzna komunikacja. 

1. Cele polityki dobroczynności 

Głównymi celami polityki dobroczynności są: 

 budowanie pozytywnego wizerunku poprzez wspieranie lokalnych i globalnych inicjatyw, 

otwartość na dialog społeczny, przyjazny odbiór ze strony otoczenia; 

 zwiększenie renomy Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez propagowanie przyjętych wartości 

i rozszerzenie zasięgu oddziaływania; 

 umacnianie wizerunku wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej poprzez 

zwalczanie negatywnych skutków środowiskowych; 

 budowanie działalności biznesowej w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności 

biznesu oraz zrównoważonego rozwoju; 

 eksponowanie istotnych wartości Spółki i Grupy Kapitałowej na zewnątrz; 

 ulepszenie odbioru medialnego Spółki i Grupy Kapitałowej wśród opinii publicznej; 

 budowanie silnych relacji z pracownikami i lokalną społecznością; 

 wsparcie działań promocyjno-marketingowych poprzez udział i sponsoring branżowych 

konferencji, konkursów, gal, targów i innych eventów.  

2. Nasze wartości 

Wiara 

Wierzymy w realizację wizji, koncentrując się na przyszłości. Postępujemy zgodnie z naszym 

systemem wartości jednocześnie wierząc, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą 

wartością dla społeczeństwa. 

Odpowiedzialność 

Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje, wymagając od siebie inicjatywy. Zawsze działamy 

w najlepszym interesie firmy, bierzemy odpowiedzialność za decyzje naszych zespołów.  
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Współpraca 

Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół, słuchamy i uczymy się od innych. Po podjęciu 

decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu. 

Otwartość 

Szanujemy różnorodność poglądów, jesteśmy otwarci na zmiany, lojalni, komunikując się przy tym 

otwarcie i szczerze. 

Wiarygodność 

Dotrzymujemy słowa, jesteśmy rzetelni i uczciwi. Zawsze działamy fair play oraz wywiązujemy się 

z naszych zobowiązań. 

3. Zasięg działań dobroczynnych i sponsoringowych 

Działalność dobroczynna głównie jest prowadzona na terenach, gdzie znajduje się siedziba i jest 

prowadzona działalność operacyjna Spółki oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej, co 

pozwala aktywnie wspierać najbliżej położone społeczności lokalne. Działalność sponsoringowa, 

reklamowo-marketingowa, która ma na celu zwiększanie rozpoznawalności marki Spółki oraz 

zasięgu jej oddziaływania, może odbywać się na terenie całego kraju. Z uwagi na międzynarodowy 

charakter organizacji działania dobroczynne i sponsoringowe mogą się odbywać poza granicami 

kraju. 

4. Obszary działalności dobroczynnej 

Spółka realizuje przyjętą politykę dobroczynną przede wszystkim w następujących obszarach:  

1. Edukacja oraz rozwój (osobisty, zawodowy, sportowy, społeczny) dzieci oraz młodzieży. 

Wierzymy, że inwestycja w rozwój najmłodszych ma najcenniejszą wartość dla społeczeństwa, 

dlatego wspieramy inicjatywy oraz podmioty, które pomagają młodym osobom w wyznaczaniu 

celów na przyszłość oraz zapewniają pomoc w wyborze najlepszych edukacyjno-rozwojowych 

ścieżek.  

2. Pomoc społeczna. 

Wspieramy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego w dziedzinie szeroko pojętej pomocy społecznej, przeciwdziałające wykluczeniu 

społecznemu oraz działające na rzecz wyrównywania szans społecznych. Wspieramy podmioty 

tworzące świetlice, terapeutyczne kluby rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne, 

poradnie rodzinne i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze. 

3. Ochrona zdrowia. 

Wspieramy zachowania prozdrowotne oraz inicjatywy budujące wsparcie społeczne w tym 

zakresie. Nasze wsparcie dotyczy zarówno podmiotów leczniczych i hospicjów, ale także 

działań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 poprzez wszelkie czynności związane ze 

zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem jego rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz 

zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

4. Ekologia 

Wspieramy inicjatywy mające na celu ograniczenie wpływu działalności przemysłowej na 

środowisko naturalne, w szczególności wspieramy działalność edukacyjną oraz inicjatywy o 
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charakterze innowacyjnym i/lub badawczo rozwojowym, których przedmiot pozostaje w związku 

z dążeniem do ograniczenia wpływu przemysłu na ekosystemy. 

5. Obszary działalności sponsoringowej 

1. Spółka realizuje przyjętą politykę sponsoringową z zakresu sponsoringu wizerunkowego 

i biznesowego. 

2. Sponsoring wizerunkowy obejmuje m.in.: 

 sport zawodowy oraz sport dzieci i młodzieży na poziomie krajowym i lokalnym, 

 rozwój kultury fizycznej i promocja zdrowego trybu życia, 

 mecenat nad projektami wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

 propagowanie sztuki teatralnej, operowej, filmowej, muzyki i literatury, 

 sponsorowanie regionalnych imprez artystycznych, które mają poziomi wydźwięk 

ogólnopolski, 

 wspieranie inicjatyw naukowych służących transferowi wiedzy oraz wymianie myśli i idei 

(kongresów, konferencji, olimpiad), 

 współpraca ze szkołami branżowymi obliczona na rozwój kompetencji, zawodowych 

i wspierająca zabezpieczanie zaplecza kadrowego Spółki, 

 edukacja proekologiczna, 

 wsparcie dla projektów zainicjowanych przez społeczności lokalne oraz działań 

przeciwdziałających wykluczeniu społecznego oraz służących wyrównywaniu szans 

(zwłaszcza dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych), 

 działalność charytatywna i wolontariacka (wspierająca lokalne inicjatywy, których celem 

jest niwelowanie barier społecznych, kulturowych, językowych, edukacyjnych i innych). 

 Rekomendowane przez Dział Marketingu zgodnie ze strategią rozwoju Spółki. 

3. Sponsoring biznesowy obejmuje m.in. wydarzenia: 

 biznesowe i towarzyskie gromadzące kontrahentów i innych interesariuszy Spółki, 

umożliwiające nawiązywanie relacji z potencjalnymi klientami oraz partnerami 

biznesowymi, a w konsekwencji ich pozyskiwanie, 

 organizowane przez strategicznych partnerów biznesowych, 

 organizowane przez stowarzyszenia i media, które znajdują się w kręgach tematycznych 

działalności Spółki, 

 rekomendowane przez Dział Marketingu zgodne ze strategią rozwoju Spółki. 

6. Darowizny – procedura przyznania 

1. Spółka realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu wspiera inwestycje społeczne, 

inicjatywy prorodzinne, kulturalne, naukowe i sportowe oraz działalność filantropijną poprzez 

przekazywanie darowizn na cele charytatywne i dobroczynne.  

2. Przy wyborze inicjatyw Spółka kieruje się przyjętymi wartościami. 

3. Podejmując decyzję o darowiźnie Zarząd Spółki bierze pod uwagę aktualną oraz przewidywaną 

sytuację finansową Spółki. 

4. Wsparcie finansowe udzielane jest zgodnie z poniżej opisanymi zasadami sprawdzającymi 

podmiot, który ma otrzymać darowiznę. 

5. Darowizny pieniężne są przyznawane w złotych polskich w formie bezgotówkowej. 

6. Decyzję o udzieleniu darowizny podejmuje Zarząd Spółki w formie uchwały. 
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7. Przed przyznaniem darowizny należy sprawdzić: 

 cel darowizny, 

 działalność statutową organizacji, 

 zgodność darowizny z obowiązującymi przepisami prawa, 

 czy obdarowany nie jest powiązany osobowo z żadnym urzędnikiem państwowym, 

 czy nie zostanie docelowo przekazana dla celów prywatnych, 

 czy działalność takiego podmiotu jest regulowana, 

 czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego, 

 tożsamość beneficjenta rzeczywistego obdarowanego lub sponsorowanego. 

8. Czynności sprawdzające prowadzi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za procedowanie 

danej darowizny oraz Dział Prawny. 

9. Darowizny są udzielane na podstawie wniosku obdarowanego, po zawarciu pisemnej umowy 

darowizny, w której obdarowywany zobowiązuje się do wydatkowania środków wyłącznie na 

cele statutowe i indywidualne określone we wniosku darowizny. Zasady udzielenia darowizny 

są szczegółowo i transparentnie określone w umowie darowizny. 

10. Spółka nie angażuje się w projekty o charakterze politycznym, służące jakiejkolwiek 

dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne. 

7. Sponsoring – procedura zawarcia umowy o sponsoring 

1. Przy wyborze inicjatyw sponsoringowych Spółka kieruje się przyjętymi wartościami i strategią 

Spółki. 

2. Sponsoring jest nawiązywany z obowiązującymi procedurami sprawdzającymi podmiot, który 

ma zostać sponsorowanym.    

3. Decyzję o sponsoringu podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

4. Współpraca w zakresie sponsoringu są szczegółowo i transparentnie określone w umowie 

o sponsoring.  

5. Przed nawiązaniem relacji sponsoringu należy sprawdzić: 

 cel sponsoringu, 

 rodzaj działalności sponsorowanego, jej zakres oraz cele statutowe, 

 czy sponsorowany nie jest powiązany osobowo z żadnym urzędnikiem państwowym, 

 czy sponsoring nie zostanie docelowo przekazany dla celów prywatnych, 

 czy działalność takiego podmiotu jest regulowana, 

 tożsamość beneficjenta rzeczywistego sponsorowanego. 

6. Czynności sprawdzające prowadzi pracownik merytoryczny odpowiedzialny za procedowanie 

sponsoringu i/lub Dział Prawny. 

7. Spółka nie angażuje się w projekty polityczne, religijne, naruszające prawo lub ogólnie przyjęte 

normy społeczne, mające negatywny wpływ na środowisko naturalne lub narażające na 

uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym. 

 



Treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamet S.A., w dniu 29 czerwca 2021 r. w Katowicach, a nie 

zostały podjęte. 

 

UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki oraz z 

zysku za 2020 rok. ----------------------------------------------------------------------  

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć kwotę  

8 289 558,37 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 

osiem złotych trzydzieści siedem groszy) z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków 

spółki, który to został utworzony uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 30 listopada 2020 roku na cel wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki.  ---------------- 

§ 2 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć na dywidendę: -----  

− z kapitału rezerwowego pochodzącego z zysków spółki kwotę w wysokości  

8 289 558,37 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 

osiem złotych trzydzieści siedem groszy), ---------------------------------------------------------  

− z zysku spółki za 2020 rok kwotę 184 041,63 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści 

jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze), -----------------------------------------------------------  

tj. łącznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. postanawia przeznaczyć na wypłatę 

dywidendy kwotę w wysokości 8 473 600,00 zł (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt trzy 

tysiące sześćset złotych), tj. 0,08 zł na jedną akcje (osiem groszy na jedną akcję). ---------  

§ 3 

Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 27 lipca 2021 roku. 

Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 27 sierpnia 2021 roku. -----------------------------  

§ 4 

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

 



          W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapitału 

zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano  

21 960 625 ważnych głosów, co stanowiło 25,78 % głosów oddanych, głosów przeciwnych 

było 63 221 008, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że 

uchwała nie została powzięta. ----------------------------------------------------------------------  

 

UCHWAŁA NR 22 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET S.A. 

z dnia 29 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie:   powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -------------------  

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 

działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady 

Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną dwuletnią kadencję Pana Marka Buczaka 

(Buczak), PESEL: 79100512139. --------------------------------------------------------------  

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

 

       W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 

85 181 633 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 80,42% kapitału 

zakładowego oraz dawały 85 181 633 ważnych głosów, “za” uchwałą oddano 8 976 625  

ważnych głosów, co stanowiło 10,54 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 

3 450 636, a głosów wstrzymujących się było 72 754 372. Przewodniczący stwierdził, że 

uchwała nie została powzięta. ----------------------------------------------------------------------  

 


