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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Zarządu 

Aegon Dystrybucja Spółki Akcyjnej 

z dnia 28 maja 2020 r. 

  

Posiedzenie Aegon Dystrybucja S.A. (dalej: „Spółka”), zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, umożliwiających jednoczesną komunikację 

wszystkich biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu. 

 

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu: 

1. Michael Müller – Członek Zarządu 

2. Radosław Olkiewicz – Członek Zarządu 

 

Przewodniczący posiedzenia, Michael Müller, stwierdził, że wszyscy członkowie Zarządu zostali 

prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i wyrazili zgodę na przeprowadzenie posiedzenia przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Obecni na posiedzeniu nie 

zgłosili zastrzeżeń. 

 

Ustalono następujący porządek obrad: 

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2019; 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 

 

Ad 1. 

Zarząd Spółki podjął w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 1/05/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019; ww. uchwała stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 2 

Zarząd Spółki podjął w głosowaniu jawnym Uchwałę nr 2/05/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; uchwala stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. 

 

Ad. 3 

Zarząd Spółki podjął w głosowaniu jawnym Uchwalę nr 3/05/2020 w sprawie zwołania Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; ww. uchwała stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący posiedzenia Zarządu zamknął posiedzenie 

Zarządu. 

_________________________________________________________________________________ 
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Protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 28 maja 2020 r. podpisali: 

 

Michael Müller – Członek Zarządu   …………………………… 

 

Radosław Olkiewicz – Członek Zarządu   …………………………… 
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Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Zarządu Aegon Dystrybucja S.A.  

 

Uchwala nr 1/05/2020 

 

Na podstawie § 3 ust. 6 pkt. 2 Regulaminu Zarządu Spółki Zarząd postanawia, co następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, które stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwala nr 1/05/2020 została podjęta jednomyślnie. 

 

 

Michael Müller – Członek Zarządu   …………………………… 

 

Radosław Olkiewicz – Członek Zarządu   …………………………… 
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Załącznik nr 2 do Protokołu posiedzenia Zarządu Aegon Dystrybucja S.A. z dnia 28 maja 2020 r.  

 

Uchwała nr 2/05/2020 

 

Na podstawie Na podstawie § 3 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu Zarządu Spółki Zarząd postanawia, co 

następuje: 

 

§1 

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Aegon Dystrybucja SA za rok obrotowy 2019, które stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr 2/05/2020 została podjęta jednomyślnie. 

 

 

Michael Müller – Członek Zarządu   …………………………… 

 

Radosław Olkiewicz – Członek Zarządu   …………………………… 
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Załącznik nr 3 do Protokołu z posiedzenia Zarządu Aegon Dystrybucja SA  

 

Uchwala nr 3/05/2020 

 

Na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd postanawia, co następuje: 

 

§1 

Zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 czerwca 2020 na godzinę 14 

z następującym porządkiem obrad: 

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 

2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał; 

4) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

5) podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, 

b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, 

c) przeznaczenia zysku powstałego w roku obrotowym 2019, 

d) udzielenia członkom zarządu Spółki oraz likwidatorowi Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; 

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku powstałego w 

roku obrotowym 2019; 

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 

w roku obrotowym 2019; 

g) wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy;  
 

6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Wołoskiej 5. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 3/05/2020 została podjęta jednomyślnie.  

 

Michael Müller – Członek Zarządu   …………………………… 

 

Radosław Olkiewicz – Członek Zarządu   …………………………… 
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