Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się
w dniu 21 czerwca 2021 r. p. ………………………….
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa
w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Giełdy lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród
osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego
zgromadzenia.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1
Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 czerwca 2021 r. przyjmuje następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie

prawidłowości

zwołania

Walnego

Zgromadzenia

i

jego

zdolności

do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
za 2020 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony
31 grudnia 2020 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na
usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public
relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny:
a.

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.,
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2020 r.,

b.

wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2020 rok, zawierającego:
a.

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2020 roku;

b. ocenę sytuacji Spółki w 2020 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej
Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków

informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych
w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad
Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru
Finansowego,

oceny

prowadzenia

przez

Spółkę

działalności

sponsoringowej

i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce
polityki wynagradzania;
c.

ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki.

10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki
za 2020 r.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
15. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
16. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2020 r.
17. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2020 r.
18. Przyjęcie do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
19. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty
w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Giełdy. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu
spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba,
że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie
zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.
Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
Zgodnie natomiast z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy
kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako
jedno sprawozdanie. Korzystając z tego uprawnienia Spółka sporządziła jedno sprawozdanie
z działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie za 2020 r.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki
za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się:


jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 870.648 tys. zł (słownie: osiemset
siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),



jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
które wykazuje zysk netto w kwocie: 168.680 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów
sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),



jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 90.421 tys. zł
(słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych),



jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020
roku, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę: 67.906 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt
siedem milionów dziewięćset sześć tysięcy złotych),



informacja dodatkowa.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania

finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia,
co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., na które składają się:


skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 1.362.181 tys. zł (słownie: jeden miliard
trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),



skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku,
które wykazuje zysk netto w kwocie: 151.440 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów
czterysta czterdzieści tysięcy złotych),



skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2020
roku, które wykazuje wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na kwotę: 135.345 tys. zł
(słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),



skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2020
roku, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę: 50.681 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt
milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),



informacja dodatkowa.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia
może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2 ww. artykułu.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje podziału zysku netto Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. za rok 2020 wynoszącego 168.679.522,20 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt
osiem milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia
groszy) w sposób następujący:



wypłata dywidendy:



odpis na kapitał rezerwowy:

104.930.000,00 zł,
63.749.522,20 zł.

§2
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniesie 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt
groszy).
§3
Ustala się dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2021 r.

§4
Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 r.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 104.930.000,00 zł oznacza wypłatę 2,50 zł na
akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 69,3% zysku skonsolidowanego (77,3% zysku netto
przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej skorygowanego o udział w zyskach jednostek
stowarzyszonych), zaś stopa dywidendy 5,36% przy kapitalizacji GPW z dnia 20 kwietnia 2021 r.
Proponowana przez Zarząd Giełdy wysokość dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową GPW,
opublikowaną w raporcie bieżącym Giełdy nr 4/2019, zakładającą wypłatę dywidendy stosownie do
rentowności

i

możliwości

finansowych

GPW,

na

poziomie

powyżej

60%

przypadającego

akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy,
skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.
Zgodnie z polityką dywidendową Zarząd GPW zadeklarował, że jego intencją jest rekomendowanie
Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend:



z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję,



wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję.

Zarząd proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne
czynniki:


wyniki finansowe zrealizowane przez GK GPW w 2020 r.,



Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe
za 2020 r., przyjętych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2020 r.,



utrzymujące się na dobrym poziomie wskaźniki rentowności ROE (14,6%) i ROA (11,1%)
w 2020 r. oraz utrzymującą się wysoką płynnością bieżącą – 4,9 w 2020 r., wysoki i rosnący
poziom środków finansowych i brak zagrożenia dla spłaty zadłużenia (ujemny dług netto),



potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW #2022,



stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,



potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych
i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej
działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy
Kapitałowej GPW,



opłaty za wysokie saldo wprowadzone przez banki oraz niskie oprocentowanie lokat.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce
niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych,
ustala zwyczajne walne zgromadzenie.
Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień
dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia

powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa
dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały
o podziale zysku.
Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym
w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej
wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty
dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne
zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy
powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2016” dzień dywidendy oraz terminy
wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy
niż 15 dni roboczych.
Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5-tego dnia od dnia ustalenia
praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu
terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych
przepisów oraz soboty.
Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych
zasad.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca
2005

r.

o

ofercie

publicznej

i

warunkach

wprowadzania

instrumentów

finansowych

do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki
postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za lata 2019-2020.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad
zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa
w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej
ustawy.
Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach,
do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Bałabanowowi z wykonania
obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Michał Bałabanow był członkiem Rady Giełdy oraz od 6 lipca 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Rady
Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogusławowi Bartczakowi z wykonania
obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 22 czerwca 2020 r., w którym Pan
Bogusław Bartczak pełnił funkcję członka Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne

Zgromadzenie

Spółki

udziela

absolutorium

Panu

Krzysztofowi

Jajudze

z wykonania

obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 22 czerwca 2020 r., w którym Pan
Krzysztof Jajuga pełnił funkcję członka Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dominikowi Kaczmarskiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Dominik Kaczmarski był członkiem Rady Giełdy oraz od dnia 6 lipca 2020 r. pełnił funkcję Prezesa
Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Krawczykowi z wykonania
obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Janusz Krawczyk był członkiem Rady Giełdy oraz do dnia 22 czerwca 2020 r. pełnił funkcję
Wiceprezesa Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jakubowi Modrzejewskiemu z wykonania
obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Jakub Modrzejewski był członkiem Rady Giełdy, do dnia 22 czerwca 2020 r. pełnił funkcję Prezesa
Rady Giełdy, a od dnia 6 lipca 2020 r. - Wiceprezesa Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Filipowi Paszke z wykonania obowiązków
członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Filip Paszke pełnił funkcję Członka Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Prażmo z wykonania obowiązków
członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 22 czerwca 2020 r., w którym Pan
Piotr Prażmo był członkiem Rady Giełdy i pełnił funkcję Sekretarza Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Szumiejko z wykonania
obowiązków członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 5 lipca 2020 r., w którym Pan
Eugeniusz Szumiejko pełnił funkcję Członka Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Adamowi Szyszce z wykonania obowiązków
członka Rady Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 23 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Adam Szyszka pełnił funkcję Członka Rady Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Borowskiemu z wykonania
obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Piotr Borowski pełnił funkcję Członka Zarządu Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Dietlowi z wykonania obowiązków
członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Marek Dietl pełnił funkcję Prezesa Zarządu Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jackowi Fotkowi z wykonania obowiązków
członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., w którym Pan
Jacek Fotek pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kułakowskiemu z wykonania
obowiązków członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan
Dariusz Kułakowski pełnił funkcję Członka Zarządu Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie
Spółki postanawia, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Izabeli Olszewskiej z wykonania obowiązków
członka Zarządu Giełdy w roku obrotowym 2020.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Giełdy

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki
z wykonania przez nich obowiązków.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pani
Izabela Olszewska pełniła funkcję Członka Zarządu Giełdy.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

W związku z uchwaleniem przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia,
co następuje:
§1
Zważywszy, że Rada Giełdy oraz Zarząd Giełdy przyjęły do stosowania „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW 2021", a część określonych w nich zasad adresowana jest do akcjonariuszy
spółek giełdowych, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje stosowanie „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2021”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW 2021”

Przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 29 marca
2021 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 r.” wskazują, że każdy organ spółki działa
w obszarze swoich kompetencji, podejmując decyzje w zakresie przyjęcia do stosowania zasad
zawartych w Dobrych Praktykach. Od wszystkich organów spółki oczekuje się podjęcia działań,
zarówno w wymiarze praktycznym, jak i deklaratoryjnym, umożliwiających stosowanie zasad
Dobrych Praktyk w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad, przy
uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.
Zarząd Giełdy, jak również Rada Giełdy przyjęły do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW 2021”.
W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Giełdy.

