
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolny 
Funduszu Emerytalnego  

 

Spółka: Polski Bank Komórek Macierzystych  S.A. 

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne 

Data walnego zgromadzenia: 25.06.2019 

 

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 25 000  

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 2 766 873 

  

Uchwały podjęte przez WZA Sposób 

głosowania 

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych 
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 
Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 7 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Walnego 
Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią 
Martę Midloch. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

ZA 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), przyjmuje następujący porządek 
obrad : 
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności 
do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. 
uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący 
okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy 
obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

ZA 



8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. 
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A za rok obrotowy obejmujący okres 
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 
PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 
grudnia 2018 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A za 
rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres 
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez 
członków Zarządu w roku obrotowym 2018. 
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez 
członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. 
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie §20 ust. 1 
Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

ZA 

 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. 
uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 
1) i art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki i § 71 
ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 
w roku obrotowym 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 
obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. Sprawozdania sporządzone są w formie 

 

 

 

ZA 



jednego dokumentu. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. 
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 
1) i art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki, po 
rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 
postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , obejmujące: 
§ 1 
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów 
wykazuje 283 367 548,21 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt 
siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 21 gr); 
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku 
wykazujący zysk netto w kwocie 20 138 123,38 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto 
trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 38 gr); 
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 
2018 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2018 roku o 
kwotę 15 417 413,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta 
trzynaście złotych 0 gr) z kwoty 102 074 704,72 zł (słownie: sto dwa miliony siedemdziesiąt 
cztery tysiące siedemset cztery złote 72 gr) na dzień 31 grudnia 2017 r. do kwoty 117 492 
117,72 zł (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto 
siedemnaście złotych 72 gr) na dzień 31 grudnia 2018 r.; 
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 
roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 4 938 212,53 zł (słownie: 
cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 53 gr); 
5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

          ZA 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art.395 § 5 
Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 
2018 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
PBKM S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: 
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę 359 053 727,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć 
milionów pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 95 gr); 
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 
2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34 372 568,87 zł (słownie: trzydzieści cztery 

 

 

 

          ZA 



miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 87 gr); 
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku 
do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 
2018 roku o kwotę 43 446 268,89 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści 
sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 89 gr) z 80 925 688,40 zł (słownie: 
osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem 
złotych 40 gr) na dzień 31 grudnia 2017 roku do kwoty 124 371 957,29 zł (słownie: sto 
dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 
siedem złotych 29 gr) na dzień 31 grudnia 2018 roku; 
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 
grudnia 2018 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 17 174 016,86 
zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych 86 
gr); 
5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego skonsolidowanego. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. 
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 382§ 3 i 
art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 zbioru „Dobre Praktyki 
Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 
rok zawierającego: 
1) sprawozdanie z wyników oceny: 
a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego 
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki; 
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; 
c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok 
obrotowy 2018 i 
d. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018; 
2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, 
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2018 roku; 
3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018; 
4) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących 
stosowania zasad ładu korporacyjnego; 
5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej 
postanawia je zatwierdzić. 
§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

          ZA 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. 
do 31 grudnia 2018 r. 
§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 

 

 

 

          ZA 



Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A”), działając na podstawie art.395 § 2 
pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust.13 pkt 7), Statutu Spółki , po rozpatrzeniu 
wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 
1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. i opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie, uchwala co 
następuje: 
Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 
2018 roku w wysokości 20 138 123,38 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto trzydzieści osiem 
tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 38 gr) przeznacza w całości na kapitał zapasowy Spółki. 
§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Julianowi Baranowi 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 
1 ) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu 
Spółki udziela Jakubowi Julianowi Baranowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

          ZA 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Baranowi 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 
1 ) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu 
Spółki udziela Tomaszowi Baranowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

          ZA 

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Radziszewskiemu 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 
1 ) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu 
Spółki udziela Marcinowi Radziszewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

          ZA 



Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 
1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu 
Spółki udziela Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu - Przewodniczącemu Rady 
Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

ZA 

Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Adamowi Miterskiemu 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 
1 ) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu 
Spółki udziela Konradowi Adamowi Miterskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 
20 kwietnia 2018 pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

ZA 

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 
1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu 
Spółki udziela Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - 
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

ZA 

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Masłowskiej 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 

 

ZA 



Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 
art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela 
Agnieszce Masłowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania 
obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Ryszardowi Kaszubie 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 
art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela 
Witoldowi Ryszardowi Kaszubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

ZA 

Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z 
art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela 
Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z 
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 

ZA 

Uchwała nr 18 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 czerwca 2019 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Nilsowi Martinowi Markusowi Herzingowi 
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 
§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. z 
art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela 
Nilsowi Martinowi Markusowi Herzingowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania obowiązków w okresie od dnia 23 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 
§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

ZA 

 


