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Uchwała nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 czerwca  2021 

roku w osobie_________________. 

 

§2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których oddano ważne 

głosy – 

 - przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów, 

„przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów „wstrzymujących się”  

oddano _________________). 

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach  

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Katowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 

§2 

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 

___________________(słownie:_________________________), stanowiących ______ % (_________ 

procent) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów ______________ 

(słownie:__________________________________);---- 

- „za” uchwałą oddano ___________ (słownie: _____________________________) głosów, głosów 

„przeciw” oddano__________ (słownie: ______________________), głosów „wstrzymujących się 

oddano ____________( słownie:_________________________) 



 

Projekty uchwał na ZWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 2 

 

Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 

 

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

2. Sporządzenie listy obecności.  

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

6. Rozpatrzenie „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2020.  

7. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.  

8. Podjęcie uchwał dotyczących:  

a. Zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SOLAR INNOVATION S.A. za rok 

obrotowy 2020.  

b. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SOLAR INNOVATION 

S.A. za rok obrotowy 2020.  

c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej SOLAR INNOVATION S.A. za rok obrotowy 2020.  

d. Pokrycia straty w roku obrotowym w 2020.   

e. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 

2020.  

f. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.  

g. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium za rok obrotowy 

2020.  

h. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.  
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. pod nazwą NewConnect. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) głosów, 

„przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów „wstrzymujących się”  

oddano _________________). 

 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

SOLAR INNOVATION S.A. z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia „Jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SOLAR INNOVATION S.A. w roku obrotowym 2020. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach, na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych uchwala, co 

następuje: 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza „Jednostkowe i skonsolidowane 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej SOLAR INNOVATION S.A.” za 

okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020”. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ___________ 

(słownie:___________________________), stanowiących ________ % (________ procent) w 

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów __________________ (słownie: 

__________________________________________);---- 

- „za” uchwałą oddano ______________________ (słownie: 

_______________________________) głosów, głosów „przeciw” oddano __________ 
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(słownie: ____________________), głosów „wstrzymujących się” oddano _________( 

słownie: __________________________). 

 

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SOLAR INNOVATION 

S.A. za rok obrotowy 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 ust. 1) Kodeksu spółek handlowych, po 

rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz opinii 

Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego 

sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenia SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach, uchwala, co następuje: 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące: 

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 roku, który po 

stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 204 767,00 zł (słownie: siedemnaście 

milionów dwieście cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100); 

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 do dnia 

31.12.2020 wykazujący stratę netto w wysokości 3 782 863,65 zł (słownie: trzy miliony 

siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 65/100);  

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 

wykazujące wzrost kapitału własnego o 12 181 237,92 zł (słownie: dwanaście milionów 

sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych 92/100); 

4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 

wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 23 592,27 zł (słownie: 

dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 27/100). 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ______________ 

(słownie:____________________________), stanowiących _____ % (___ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów __________________ 

(słownie:__________________________________________);---- 

- „za” uchwałą oddano ___________________ (słownie:_____________________) głosów, 

głosów „przeciw” oddano ________( słownie: ___________________) i „wstrzymujących się” 

oddano_______(słownie:____________________________). 
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Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

z dnia  25 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

SOLAR INNOVATION S.A.  za rok obrotowy 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po 

rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz opinii 

Biegłego Rewidenta firmy audytorskiej Robert Meller z siedzibą w Złotkowie z badania tego 

sprawozdania  Zwyczajne Walne Zgromadzenia SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach uchwala, co następuje: 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 

obejmujące: 

 

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020 

roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 20 591 086,51 zł (słownie: 

dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 

51/100); 

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 

01.01.2020 do dnia 31.12.2020 wykazujący stratę netto w wysokości 3 004 763,24 zł 

(słownie: trzy miliony cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 24/100); 

3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2020 do 

dnia 31.12.2020 wykazujące wzrost kapitału własnego o 12 993 094,83 zł (słownie: 

dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery 

złote 83/100); 

4.  Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 

31.12.2020 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 266 019,10 zł 

(słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewiętnaście złotych 10/100). 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – ______________ 

(słownie:____________________________), stanowiących _____ % (___ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów __________________ 

(słownie:__________________________________________);---- 

- „za” uchwałą oddano ___________________ (słownie:_____________________) głosów, 

głosów „przeciw” oddano ________( słownie: ___________________) i „wstrzymujących się” 

oddano_______(słownie:____________________________). 
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Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach  

z dnia 25 czerwca 2021 roku  

 

w sprawie: pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2020. 

 

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co 

następuje:  

 

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

postanawia, że strata netto za rok 2020 w kwocie 3 782 863,65 zł (słownie: trzy miliony 

siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 65/100) zostanie 

pokryta z zysku osiąganego w latach następnych.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach  

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 

2020”. 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach postanawia na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić 

„Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020”. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:   

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

 

Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Ewie Molędzie z wykonania 

obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 04 listopada 2020 roku. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

 

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 
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w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 

2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Annie Tomsia - Zając z wykonania 

obowiązków za okres od dnia 04 listopada 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach  

z dnia 25 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Wojciechowskiej 

z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 18 czerwca 2020. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi 

Korycińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 18 czerwca 

2020. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. 

 z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 



 

Projekty uchwał na ZWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 10 

 

 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wrona z 

wykonania obowiązków za okres od dnia 18 czerwca 2020 do dnia 31 grudnia 2020. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi 

Dominiczakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 18 czerwca 2020 do dnia 31 grudnia 

2020.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Projekty uchwał na ZWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 11 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

 

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach  

z dnia 25 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Bejtka z 

wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 15 października 2020. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________).. 
 

 

 

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 



 

Projekty uchwał na ZWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 12 

 

 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Parkitnemu z 

wykonania obowiązków za okres od dnia 16 października 2020 do dnia 31 grudnia 2020.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________).. 
 

 

 

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wiesławie Wałdowskiej 

– Trzciałkowskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2020 do dnia 03 

listopada 2020. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Projekty uchwał na ZWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 13 

 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________).. 
 

 

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. 

 z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 
 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 

za rok 2020. 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 

co następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Lipka z 

wykonania obowiązków za okres od dnia 03 listopada 2020 do dnia 31 grudnia 2020.  

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________).. 
 

 

 

 

Uchwała nr 19 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A.  

z siedzibą w Katowicach  

z dnia 25 czerwca 2021 roku 



 

Projekty uchwał na ZWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 14 

 

 

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej spółki. 

 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co 

następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ……………………………… 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

 

Uchwała nr 20 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. 

 z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spółki. 

 

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, co 

następuje:  

 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOLAR INNOVATION Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ……………………………… 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym:  

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – _______________ (słownie: 

_____________________________), stanowiących ________ % (_______ procent) w kapitale 



 

Projekty uchwał na ZWZA SOLAR INNOVATION S.A. Strona 15 

 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów _____________________ 

(słownie___________________________________) 

- „za” uchwałą oddano __________________ (słownie:_____________________________) 

głosów, „przeciw” oddano______________(słownie:_____________________) głosów 

„wstrzymujących się”  oddano _________________). 

 

 

 

Uchwała nr 21 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SOLAR INNOVATION S.A. 

 z siedzibą w Katowicach 

z dnia 25 czerwca 2021 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.  

 

§ 2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które 

będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą 

NewConnect.   

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


