
Uchwała Nr 26/IV/2020 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

AQUANET Spółka Akcyjna 
z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 
 
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 
31  grudnia 2019 roku 

 
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 roku poz. 351) oraz § 38 pkt 1) Statutu Spółki, w związku z uchwałą nr 25/V/2020 
Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 czerwca 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aquanet Spółka Akcyjna zatwierdza Skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AQUANET Spółka Akcyjna za rok obrotowy 
2019 rozpoczynający się dnia 01.01.2019 r. i kończący się dnia 31.12.2019 r., sporządzone w 
formie elektronicznej, które:  

a) zostało podpisane podpisem kwalifikowanym przez: 

 osobę, która sporządziła Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 
AQUANET Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 – Panią Joannę Zajdowicz w dniu 
03.06.2020 r. (godz. 9:41:39), 

 Prezesa Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna - Pana Pawła Chudzińskiego w dniu 
03.06.2020 r. (godz. 9:54:04), 

 Wiceprezesa Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna -  Pana Michała Fornala w dniu 
03.06.2020 r. (godz. 10:03:27), 

 Wiceprezesa Zarządu AQUANET Spółka Akcyjna - Panią Annę Graczyk w dniu 
03.06.2020 r. (godz. 10:25:00). 

b) obejmuje: 
 Nagłówek skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 
 Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów  

i pasywów wykazuje sumę 3 080 742 419,55 zł, 
 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 

31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 35 656 031,87 zł, 
 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 r. 

do dnia 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 
36 015 611,27 zł, 

 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do 
dnia 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 
34 406 921,57 zł, 

 Dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


