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PROJEKTY UCHWAŁ:  

 

UCHWAŁA NR 1/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: wyboru przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia 
 
Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Wybiera si ę [ ●] na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 2/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad 

Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym przyjmuje porz ądek obrad Walnego Zgromadzenia 
Spółki o tre ści ogłoszonej zgodnie z art. 402 1 KSH, który obejmuje: 
 
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia; 

2) Stwierdzenie prawidłowo ści zwołania Walnego Zgromadzenia i jego 
zdolno ści do podejmowania uchwał; 

3) Przyj ęcie porz ądku obrad; 

4) Podj ęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjn ej;  

5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki za rok 
obrotowy 2014; 

6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 
2014; 

7) Zapoznanie si ę z tre ści ą opinii i raportem biegłego rewidenta z 
badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obro towy 2014; 

8) Zapoznanie si ę z tre ści ą sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki 
dotycz ącego oceny sprawozdania Zarz ądu z działalno ści oraz oceny 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 4 oraz opini ą 
Rady Nadzorczej odno śnie uchwał postawionych na porz ądku obrad 
Walnego Zgromadzenia; 

9) Podj ęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zar ządu 
Spółki z działalno ści za rok obrotowy 2014; 

10) Podj ęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin ansowego 
Spółki z działalno ści za rok obrotowy 2014; 

11) Rozpatrzenie sprawozdania z działalno ści Grupy Kapitałowej 
Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania finansowego Gru py 
Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014;  

12) Zapoznanie si ę z tre ści ą opinii i raportem biegłego rewidenta z 
badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper 
S.A. za rok obrotowy 2014; 

13) Podj ęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fin ansowego 
Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za 2014 r. oraz  w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania z działalno ści Grupy Kapitałowej 
Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014; 

14) Podj ęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok  
obrotowy 2014; 
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15) Podj ęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członk om 
Zarz ądu Spółki z wykonania przez nich obowi ązków w roku 
obrotowym 2014; 

16) Podj ęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Rady 
Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowi ązków w roku 
obrotowym 2014; 

17) Podj ęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodn icz ącego 
Rady Nadzorczej Spółki; 

18) Zamkni ęcie obrad. 
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UCHWAŁA NR 3/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: odst ąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Walnego 
Zgromadzenia 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki Arctic Paper S.A. postana wia o odst ąpieniu 
od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzaj ąc czynno ści Komisji w 
zakresie liczenia głosów Przewodnicz ącemu Zgromadzenia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 4/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarz ądu Spółki z działalno ści 
w roku obrotowym 2014 

 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie Art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwier dza sprawozdanie 
Zarz ądu Spółki z działalno ści Spółki za rok obrotowy 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  
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UCHWAŁA NR 5/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S półki za rok 
obrotowy 2014. 

 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt a) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierd za sprawozdanie 
finansowe Spółki obejmuj ące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i 
strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawi enie zmian w 
kapitale własnym, rachunek przepływów pieni ężnych oraz informacj ę 
dodatkow ą za rok obrotowy 2014. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  
 

 



 

Strona 7 

 

UCHWAŁA NR 6/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalno ści grupy 
kapitałowej 

Arctic Paper S.A. w roku obrotowym 2014 
 

Działaj ąc na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) K odeksu 
spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S .A. z siedzib ą w 
Poznaniu (dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o 
nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwier dza sprawozdanie 
z działalno ści Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrot owy 
2014. 
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  
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UCHWAŁA NR 7/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego g rupy kapitałowej 
Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2014. 

 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1) K odeksu 
spółek handlowych Walne Zgromadzenie Arctic Paper S .A. z siedzib ą w 
Poznaniu (dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o 
nast ępuj ącej tre ści: 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwier dza sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za ro k obrotowy 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 8/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2 014 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt c) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia strat ę Spółki za rok obrotowy 
2014 r. w kwocie: 25.110.031,81 zł (słownie: dwadzi eścia pi ęć 
milionów sto dziesi ęć tysi ęcy trzydzie ści jeden złotych 81/100) 
pokry ć z kapitału zapasowego Spółki i na ten cel przenie ść z 
kapitału zapasowego kwot ę 25.110.031,81 zł (słownie: dwadzie ścia 
pi ęć milionów sto dziesi ęć tysi ęcy trzydzie ści jeden złotych 
81/100).  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.  
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UCHWAŁA NR 9/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prez esowi Zarz ądu 
Spółki, Panu Wolfgangowi Lübbert, z wykonania obowi ązków w roku 
obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 10/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

 
§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Zarz ądu 
Spółki, Pani Małgorzacie Majewskiej – Śliwa, z wykonania obowi ązków 
w roku obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 11/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Zarz ądu 
Spółki, Panu Jackowi Ło ś, z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 
2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 12/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Zarz ądu 
Spółki, Panu Per Skoglund, z wykonania obowi ązków w roku obrotowym 
2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 13/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarz ądu 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Zarz ądu 
Spółki, Panu Michałowi Sawce, z wykonania obowi ązków w roku 
obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 14/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium byłe mu Członkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, Panu Kjell Olsson, z wykonania o bowi ązków w roku 
obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 15/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prze wodnicz ącemu Rady 
Nadzorczej Spółki, Panu Rolf Olof Grundberg, z wyko nania obowi ązków 
w roku obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 16/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, Panu Thomas Onstad, z wykonania obowi ązków w roku 
obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 17/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, Panu Rune Roger Ingvarsson, z wy konania 
obowi ązków w roku obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 18/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Witkowskiemu, z wykonania 
obowi ązków w roku obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 19/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, z  wykonania 
obowi ązków w roku obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 20/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej 
 
Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek h andlowych 
oraz na podstawie art. 18 ust. 18.1 pkt b) Statutu Walne 
Zgromadzenie Arctic Paper S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: 
„Spółka” ) niniejszym podejmuje uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Czło nkowi Rady 
Nadzorczej Spółki, Panu Roger Mattsson, z wykonania  obowi ązków w 
roku obrotowym 2014. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 
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UCHWAŁA NR 21/2015 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arctic Paper S.A. 
z dnia 29 czerwca 2015 r. 

w sprawie: wynagrodzenia Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej 
 
Działaj ąc na podstawie pkt. 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzor czej oraz 
art. 392 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzen ie Arctic Paper 
S.A. z siedzib ą w Poznaniu (dalej: „Spółka” ) niniejszym podejmuje 
uchwał ę o nast ępuj ącej tre ści: 
 

§ 1 
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmieni ć dotychczasowe zasady 
wynagradzania Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej i pocz ąwszy od 1 
lipca 2015 roku przyzna ć: 
 

(a)  wynagrodzenie roczne w wysoko ści 20.000 zł (dwadzie ścia 
tysi ęcy złotych) brutto; 

(b)  za zasiadanie w ka żdym z komitetów Rady Nadzorczej 
wynagrodzenie miesi ęczne w wysoko ści 2.500 zł. (dwa tysi ące 
pi ęćset złotych) brutto; 

 
 
Wynagrodzenie (wł ączaj ąc w to zaliczki na poczet rocznego 
wynagrodzenia) płatne b ędzie z dołu do 10-go dnia miesi ąca 
nast ępuj ącego po miesi ącu, którego wynagrodzenie dotyczy. 
 
Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilo ści dni pełnienia 
funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołania na st ąpiło w trakcie 
trwania miesi ąca kalendarzowego. 
 
Wynagrodzenie Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej obci ąża koszty 
działalno ści Spółki. Spółka równie ż ponosi inne koszty zwi ązane z 
wykonywaniem obowi ązków przez Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej, a w 
szczególno ści koszty przejazdów i zakwaterowania. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia 


