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Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

IQ Partners S.A. w dniu 5 grudnia 2011 roku 

 

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę 

w brzmieniu jak poniżej: 

 Uchwała nr 1 

z dnia 5 grudnia 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000290409 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Hazubskiego.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 13.445.222 

akcji, stanowiących 60,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych 

wyniosła 13.445.222. Głosów „za” oddano 13.445.222, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie oddano. 

 

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie jednomyślnie 

odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Przewodniczący poinformował, 

iż zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Spółki, w dniu 30 listopada 2011 

roku rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożył Pan Hubert Bojdo, w 

związku z czym Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w przedmiocie 

odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie w ramach rozpatrywania 
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punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie powołania 

członka Rady Nadzorczej w brzmieniu jak poniżej: 

 

Uchwała nr 2 

z dnia 5 grudnia 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000290409 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie 

działając w oparciu o przepis 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co 

następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Rafała Rachalewskiego  do 

składu Rady Nadzorczej Spółki.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 13.445.222 

akcji, stanowiących 60,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych 

wyniosła 13.445.222. Głosów „za” oddano 13.445.222, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie oddano. 

 

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę 

w brzmieniu jak poniżej: 

 

 Uchwała nr 3 

z dnia 5 grudnia 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie 
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XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000290409 

w sprawie zmian w Statucie Spółki 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, 

działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 i §5 kodeksu spółek handlowych, a 

także na podstawie postanowienia §33 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w zakresie sposobu 

reprezentacji Spółki przez Zarząd Spółki, poprzez zmianę treści postanowienia § 17 

ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowa treść w brzmieniu:  

„§ 17 ust. 1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w 

imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo 

jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu 

jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 

samodzielnie jedyny członek Zarządu.”  

- otrzymuje brzmienie:  

„§ 17 ust. 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego, do 

składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy członek 

Zarządu. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż dwóch członków, do 

składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”  

§ 2. 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu 

jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą 

uchwałą.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 13.445.222 

akcji, stanowiących 60,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych 

wyniosła 13.445.222. Głosów „za” oddano 13.445.222, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie oddano. 
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W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę 

w brzmieniu jak poniżej: 

 

Uchwała nr 4 

z dnia 5 grudnia 2011 roku 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000290409 

w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości  

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 

29 września 1994 r., o rachunkowości, w związku z dopuszczeniem papierów 

wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym postanawia, że Spółka 

nadal będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe oraz 

skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR, w rozumieniu art. 2 ust. 3 

cyt. ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz 

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji 

Europejskiej.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 13.445.222 

akcji, stanowiących 60,15 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych 

wyniosła 13.445.222. Głosów „za” oddano 13.445.222, głosów „przeciw” oraz 

„wstrzymujących się” nie oddano. 

 

 


