
Uchwała Nr 1 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina 

Adama Podsiadło. ------------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została jednogłośnie podjęta. -----------------------------------------------------------------  

Pan Marcin Adam Podsiadło wybór przyjął i podpisał listę obecności. ----------------  

 

Uchwała Nr 2 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

i Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD w 2021 roku 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) 

Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: --------------------------------------  

§1 

 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy 

Kapitałowej HOLLYWOOD w 2021 roku. --------------------------------------------------  

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 3 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki 

za rok 2021 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) 

Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------  

§1 

 Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki pod firmą 

HOLLYWOOD S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. -------------  

§2 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 4 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  

Grupy Kapitałowej  za rok 2021 

  

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5  

Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: --------------------------------------  

§1 

 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 

za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. -------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 5 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021 

  

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  
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§1 

 Postanawia się przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk 

Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 6 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 

roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej i Spółki, a także innych ocen 

i informacji dotyczących określonych aspektów  funkcjonowania Spółki 

wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 

   

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.382 §3 Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku 

oraz zwięzłej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej i Spółki, a także innych ocen i 

informacji dotyczących określonych aspektów  funkcjonowania Spółki wskazanych 

w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021. ------------------------------  

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 7 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  

Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  

w 2021 roku 

  

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko, 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 roku 

do 31 grudnia 2021 roku. ---------------------------------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 8 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  

Panu Marcinowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w 2021 roku 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi 

Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 

stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 9 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  
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Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w 2021 roku 

  

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi 

Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 

od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 10 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  

Panu Dariuszowi Górce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w 2021 roku 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 
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 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górce  

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 11 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  

Panu Markowi Modeckiemu, absolutorium z wykonania przez niego  

obowiązków w 2021 roku 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi 

Modeckiemu  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 

stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  



9  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Uchwała Nr 12 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,  

Panu Piotrowi Przedwojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w 2021 roku 

 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi 

Przedwojewskiemu  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 

od 1 stycznia 2021 roku do 30 listopada 2021 roku. --------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 13 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu,  

Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania  

przez niego obowiązków w 2021 roku 

   

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi 

Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 

1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. --------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza Adama Andrzeja 

Konieczkowskiego – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie 

uczestniczył w głosowaniu, -------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 37.246.816 akcji, co stanowi 55,70% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 37.245.816 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

37.245.816 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 14 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu,  

Panu Rafałowi Wójcikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
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w 2021 roku 

   

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 roku. ---------------------------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 15 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu,  

Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią  

obowiązków w 2021 roku 

   

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  
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§1 

 Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 roku 

do 1 kwietnia 2021 roku. -----------------------------------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 16 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu,  

Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego  

obowiązków w 2021 roku 

   

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu  Pawłowi Mielczarkowi, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------------------------------  

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------   
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 17 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu,  

Panu Krzysztofowi Cetnarowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

w 2021 roku 
   

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Cetnarowi, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2021  

roku do 30 października 2021 roku. ---------------------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 18 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu,  

Panu Tomaszowi Wardak, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  

w 2021 roku 
   

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

§1 

 Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Wardak, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 3 listopada 2021  

roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------------------------------------------------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 19 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach  

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 
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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.395 §2¹ Kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------  

 

§1 

 Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej 

HOLLYWOOD S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

HOLLYWOOD S.A. za rok 2021, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego 

rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. ------------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: ---------------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 20 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie §28 ust.1 Statutu Spółki powołuje na 

nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Podsiadło. ----------  

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 21 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie §28 ust.1 Statutu Spółki powołuje na 

nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Górkę. --------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 22 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie §28 ust.1 Statutu Spółki powołuje na 

nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Pana Sebastiana Szostaka. ---------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 23 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie §28 ust.1 Statutu Spółki powołuje na 

nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Pana Cezariusza 

Konieczkowskiego. -----------------------------------------------------------------------------  

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------  
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 24 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie §28 ust.1 Statutu Spółki powołuje na 

nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Kazieczko. -------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, -------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 25 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 
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z siedzibą w Warszawie 

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie §28 ust.1 Statutu Spółki powołuje na 

nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej Spółki Pana Dominika Biegaj. -------------  

§2 

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

  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  

 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 26 
z dnia 23 czerwca 2022 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

 w sprawie przerwy o obradach 
 

§1. 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z 

siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 7 lipca 

2022 roku do godziny 10:00. ------------------------------------------------------------------  

§2. 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: ---------------------------------------------  

 1.473.130 akcji dających taką samą ilość głosów, stanowiących akcje 

własne Spółki, nie uczestniczyły w głosowaniu, ------------------------------  
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 brało udział 65.391.111 akcji, co stanowi 97,80% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 82.891.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

82.891.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została 

podjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 


