
UCHWAŁA Nr 3155/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 stycznia 2021 roku 

 

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa 

Wielkopolskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port 

Lotniczy Poznań - Ławica spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1668 ze zm.) w związku z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1526 ze zm.) Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, 

do występowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Wielkopolskiego na 

Nadzwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica spółka z 

o.o. z siedzibą w Poznaniu, którego przedmiotem będzie w szczególności podjęcie uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy pożyczki – Duża Pożyczka Płynnościowa z 

Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. i ustanowienie zabezpieczeń. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr 3155/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 14 stycznia 2021 roku 

 

 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 24% udziałów w kapitale 

zakładowym Spółki Port Lotniczy Poznań - Ławica spółka z o.o. (zwanej dalej Spółką). 

 Zarząd Spółki zwrócił się z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie 

zgody na zawarcie Umowy pożyczki - Dużej Pożyczki Płynnościowej z Wielkopolskim 

Funduszem Rozwoju Sp. z o.o w kwocie 25 000 000,00 zł na cele obrotowe nakierowane na 

łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Planowany okres obowiązywania 

umowy ma wynieść 6 lat od momentu uruchomienia pożyczki, z 6 – miesięcznym okresem 

karencji w spłacie rat kapitałowych oraz możliwością wcześniejszej spłaty.  

W związku z powyższym planowane jest odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników, którego przedmiotem będzie w szczególności wyrażenie zgody na zawarcie ww. 

umowy oraz ustanowienie zabezpieczeń. 

W tej sytuacji podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 

 

Wojciech Jankowiak 
Wicemarszałek 

 

 

 


