
Ad .4
P rzewod n icz ący zarządził głosowan ie n ad nastę pujący m projekte m uchwały :

Uchwala nr 112011
RADY NADZORCZEJ

spółkidziałającej pod firmą BERLING s.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: wykonywania funkcji komitetu audytu przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza uchwa|a, co następuje'
51

Rada Nadzorcza postanawia o wykonywaniu funkcji komitetu audytu.
s2

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'
Uchwałę powyiszą podjęto jednogłoŚnie w głosowaniu jawnym.

Ad . 5
Przewod n icz qcy zarządził głosowan le n ad n astępuj ący m p rojekte m uchwały :

Uchwala nr 212011
RADY NADZORCZEJ

spółki działającej pod firmą BERLlNG s.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: pzyjęcia sprawozdaniaz działa|ności Rady Nadzorczej w 2010 i z wyników badania
sprawozdania finansowego za 2010

Rada Nadzorcza uchwaIa, co następuje:
51

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

s2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
Uchwałę powyiszą podjęto jednog.łoŚnie w głosowaniu jawnym.
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Ad . 6
P rzewod n i cz ący zarządził głosowan ie n ad n astę pującym p rojekte m uchwały:

Uchwala nr 3/2011
RADY NADZORCZEJ

spółki działającej pod firmą BERLlNG s.A'
z dnia 1 9 kwietn ia 201 1 roku

w sprawie: przyjęcia oceny działalności Spółki w zakresie sytuacji Społki

Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
s l

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę działaIności Społki w zakresie sytuac1i Spółki.
s2

Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia'
Uchwałę powyŹszą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym'

Ad . 7
P rzewod n icz ący zarządził głosowan ie n ad n astępującym p rojekte m u chwały :

Uchwala nr 412011
RADY NADZORCZEJ

spółki działającej pod firmą BERLING s'A.
z dnia {9 kwietnia 2011 roku

w sprawie : rekomendowa n ia Akcjonariuszom zatwierdzen ia sprawozdan ia
Zarządu z działaIności Spółkiza rok 2010

Rada Nadzorcza uchwaIa, co następuje:
51

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działa|noŚci
Społki za rok 2010.

s2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
Uchwałę powyŻszq podjęto jednogłoŚnie w głosowaniu jawnym.

Ad . 8
P rzewod n icz ący zaządził głosowan ie n ad n astęp uj ący m p rojekte m uchwały ;

Uchwafa nr 51201'l
RADY NADZORCZEJ

spółkidziałającej pod firmą BERL|NG s'A.
z dnia 19 kwietnia 20't'l roku

w sprawie: rekomendowania Akcjonari uszom zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2010

Rada Nadzorcza uchwa|a' co następuje:

s1
Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie sprawozdania finansowego Społki za- 
rok 20'10

s2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
Uchwałę powyższą podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad .9
P rzewod n icz ący zaządził głosowan ie nad nastę pujący m p roje ktem uchwały :

{//



Uchwala nr 612011
RADY NADZORCZEJ

spółki działającej pod firmą BERLING s.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawlel rekomendowania Akcjonariuszom zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2010

Rada Nadzorcza uchwa|a, co następuje:
51

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 201 0.

52
Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia '
Uchwałę powyzszą podjęto jednogłoŚnie w głosowaniu jawnym'

Ad .  10
P rzewod n icz ący zarządził głosowan ie n ad n astę p ujący m projekte m u chwały :

Uchwała nr 712011
RADY NADZORCZEJ

spółki działającej pod firmą BERLlNG s.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzie|enia absolutorium Zarządowi Spółki za rok2010,

Rada Nadzorcza uchwala, co następuJe:

g1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzie|enie absolutorium Prezesowi Zarządu, Pani
Hannie Berl ing za rok 2010

s2

Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia.
Uchwałę powyŻszą podjęto jednogłoŚnie w głosowaniu tajnym.

Ad . 11
Przewod n icz ący zarządził głosowa n ie n ad n astę p ujący m proj ektem uchwały :

Uchwała nr 8/2011
RADY NADZORCZEJ

spółki działającej pod firmą BERLING s.A.
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: udzie|enia absolutorium Zarządowi Spółki za rok 2010.

Rada Nadzorcza uchwa|a, co następuje:

s1
Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom udzie|enie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu
Pawłowi Ciechańskiemu za rok 2010'

92

Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia.
Uchwałę powyŻszą podjęto jednogłoŚnie w głosowaniu tajnym'



Ad . 12
Przewod n icz ący zarządził głosowa n ie n ad nastę p ujący m p roje ktem u chwa'ły :

Uchwała nr 9l2o11
RADY NADZORCZEJ

spółkidziałającej pod firmą BERLING s'A'
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: rekomendowania Akcjonariuszom podziału zysku za rok 2010,
proponowanego pnez Zanąd Spółki.

Rada Nadzorcza uchwala' co następuje:
g1

Rada Nadzorcza rekomenduje Akcjonariuszom ''!1..* 20% zysku osiągniętego w 2010 roku
ąz

Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia
Uchwałę powyŻszą podjęto jednogłoŚnie w głosowaniu jawnym.



Tomasz Ber|ing - Przewodniczący Rady

Marcin Marczuk - Wiceprzewodniczący Rady

Grzegorz Pawłowski- Członek Rady

Kajetan Wojnicz _ Członek Rady


