Ad.4

P rzewodnicz ący zarządziłgłosowan
ie nad następującym projekte
m uchwały
:
Uchwala nr 112011
RADY NADZORCZEJ
spółkidziałającejpod firmą BERLING s.A.
z dnia 19 kwietnia2011roku
w sprawie:wykonywania
funkcjikomitetuaudytuprzez Radę Nadzorczą
Rada Nadzorczauchwa|a,co następuje'

51

Rada Nadzorczapostanawiao wykonywaniu
funkcjikomitetuaudytu.

s2

Uchwaławchodziw zycie z dniempodjęcia'
jawnym.
Uchwałępowyiszą podjętojednogłoŚnie
w głosowaniu
Ad.5
Przewodniczqcy zarządziłgłosowan
le nad następującym projektem uchwały
:
Uchwala nr 212011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającejpod firmą BERLlNG s.A.
z dnia 19 kwietnia2011roku
w sprawie: pzyjęcia sprawozdaniaz działa|ności
Rady Nadzorczejw 2010 i z wyników badania
sprawozdaniafinansowegoza 2010
Rada NadzorczauchwaIa,co następuje:

51

Przyjmuje się sprawozdaniez działa|ności
Rady Nadzorczej w 2010 i z wynikow badania
go za 2010.
sprawozdania
finansowe

s2

Uchwaławchodziw zycie z dniempodjęcia.
Uchwałępowyiszą podjętojednog.łoŚnie
jawnym.
w głosowaniu
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Ad.6
ie nad następującymprojektem uchwały:
P rzewodnicz ący zarządziłgłosowan
Uchwalanr 3/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającejpod firmą BERLlNG s.A'
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
w sprawie:przyjęciaoceny działalności
Spółkiw zakresie sytuacji Społki
Rada Nadzorczauchwala,co następuje:

sl

Społkiw zakresiesytuac1i
Spółki.
Rada NadzorczaprzyjmujeocenędziałaIności

s2

Uchwaławchodziw iycie z dniempodjęcia'
jawnym'
w głosowaniu
UchwałępowyŹsząpodjętojednogłośnie
Ad.7
:
P rzewodniczący zarządziłgłosowan
ie nad następującymprojektem uchwały
Uchwala nr 412011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającejpod firmą BERLING s'A.
z dnia {9 kwietnia2011roku
w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszomzatwierdzenia sprawozdania
Zarząduz działaIności
Spółkiza rok 2010
Rada NadzorczauchwaIa,co następuje:

51

Rada NadzorczarekomendujeAkcjonariuszomzatwierdzeniesprawozdaniaZarząduz działa|noŚci
Społkiza rok2010.

s2

Uchwaławchodziw zycie z dniempodjęcia.
jawnym.
w głosowaniu
UchwałępowyŻszqpodjętojednogłoŚnie
Ad.8
;
P rzewodniczący zaządził głosowan
ie nad następującym projektem uchwały
Uchwafanr 51201'l
RADY NADZORCZEJ
spółkidziałającejpod firmą BERL|NG s'A.
z dnia 19 kwietnia20't'lroku
w sprawie: rekomendowaniaAkcjonariuszom zatwierdzeniasprawozdania
finansowego Spółki za rok 2010
Rada Nadzorczauchwa|a'co następuje:

s1

-

Rada NadzorczarekomendujeAkcjonariuszomzatwierdzeniesprawozdaniafinansowegoSpołkiza
rok20'10

s2

wchodziw Życiez dniempodjęcia.
Uchwała
jednogłośnie
jawnym.
podjęto
powyższą
w głosowaniu
Uchwałę
Ad.9
niczącyzaządziłgłosowan
ie nadnastępujący
:
Przewod
m projektemuchwały

{//

Uchwala nr 612011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającejpod firmą BERLING s.A.
z dnia 19 kwietnia2011roku
w sprawlel rekomendowaniaAkcjonariuszomzatwierdzeniaskonsolidowanegosprawozdania
finansowegoza rok 2010
Rada Nadzorczauchwa|a,co następuje:

51

Rada Nadzorcza rekomendujeAkcjonariuszomzatwierdzenieskonsolidowanegosprawozdania
finansowego
za rok 2010.

52

wchodziwzyciez dniempodjęcia'
Uchwała
jawnym'
w głosowaniu
UchwałępowyzsząpodjętojednogłoŚnie
Ad. 10
:
m uchwały
ie nad następującym projekte
P rzewodnicz ący zarządziłgłosowan
Uchwałanr 712011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającejpod firmą BERLlNG s.A.
z dnia 19 kwietnia2011roku
w sprawie: udzie|eniaabsolutoriumZarządowiSpółki za rok2010,
Rada Nadzorczauchwala,co następuJe:
g1
Rada Nadzorcza rekomendujeAkcjonariuszomudzie|enieabsolutoriumPrezesowi Zarządu, Pani
HannieBerlingza rok2010

s2
Uchwaławchodziw iycie z dniempodjęcia.
w głosowaniu
tajnym.
UchwałępowyŻsząpodjętojednogłoŚnie
Ad.11
:
Przewodnicz ący zarządziłgłosowanie nad następującym projektemuchwały
Uchwałanr 8/2011
RADY NADZORCZEJ
spółki działającejpod firmą BERLING s.A.
z dnia 19 kwietnia2011roku
w sprawie: udzie|eniaabsolutoriumZarządowiSpółki za rok 2010.
Rada Nadzorczauchwa|a,co następuje:

s1
Rada Nadzorcza rekomendujeAkcjonariuszomudzie|enieabsolutoriumCzłonkowiZarządu, Panu
PawłowiCiechańskiemuza rok 2010'

92
Uchwaławchodziw iycie z dniempodjęcia.
w głosowaniu
tajnym'
UchwałępowyŻsząpodjętojednogłoŚnie

Ad.12
Przewodnicz ący zarządziłgłosowanie nad następującym projektemuchwa'ły
:
Uchwałanr 9l2o11
RADY NADZORCZEJ
spółkidziałającejpod firmą BERLING s'A'
z dnia 19 kwietnia2011roku
w sprawie: rekomendowaniaAkcjonariuszompodziałuzysku za rok 2010,
proponowanegopnez Zanąd Spółki.

Rada Nadzorczauchwala'co następuje:
g1
Rada Nadzorczarekomenduje
Akcjonariuszom
''!1..* 20%zyskuosiągniętego
w 2010 roku
ąz
Uchwaławchodziw Życiez dniempodjęcia
jawnym.
UchwałępowyŻsząpodjętojednogłoŚnie
w głosowaniu

TomaszBer|ing- Przewodniczący
Rady

MarcinMarczuk- Wiceprzewodniczący
Rady

GrzegorzPawłowski-CzłonekRady

KajetanWojnicz_ CzłonekRady

