
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. 

NA DZIEŃ 8 MAJA 2012r 

 

I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Zarząd spółki pod FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana 

Pawła II 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000357784 z kapitałem zakładowym w wysokości 660 031,00 złotych wpłaconym w całości („Spółka”), 

działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 8 maja 2012 r., na godzinę 10.00 w siedzibie Rachelski i 

Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka Komandytowa, ul. Żurawia 22, 00-515 Warszawa, z następującym 

porządkiem obrad:   

 

1. Otwarcie walnego zgromadzenia.  

2. Wybór przewodniczącego i protokolanta walnego zgromadzenia.- --------------------------------------  

3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej------------- 

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej ------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-------------------------------------------------- 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego 

Spółki za okres 2011 roku.-------------------------------------------------------------------------------------  

8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. 

9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 2011 roku. 

10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2011.-------------------------------- 

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków za 2011 rok.--------------------------------------------------------------------------------------- 

12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok 2011. ----------------- 

13. Powzięcie uchwał w sprawie potwierdzenia przez WZA dokooptowania, na podstawie par. 16 ust. 5 

Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej-------------------------------------------------------------------  

14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej 

akcji serii E (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu..-- 

15. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E.------------------------------------------ 

16. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu „New Connect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------- 



II. Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu. 

 

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed 

datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w 

Zgromadzeniu jest dzień 22 kwietnia 2012 roku. W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze 

powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w 

pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 23 kwietnia 2012 roku, do 

podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o 

prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. 

 

III. Dzień prawa poboru  

 

Stosownie do przepisu art. 432 §3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje dzień 14 maja 2012 roku, jako 

proponowany dzień prawa poboru w związku z proponowanym podwyższeniem kapitału zakładowego 

Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji zamkniętej. 

 
IV. Zmiana statutu 
 

W związku z projektowaną zmianą postanowień Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 §2 KSH, 

Zarząd wskazuje brzmienie zmienianych i dodawanych postanowień Statutu Spółki. 

 

Dotychczasowe brzmienie: 

 

§ 8. 

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 660.031,00 zł ( sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych) i 

dzieli się na :a)100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 

100000 o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. b) 400.031 (czterysta tysięcy trzydzieści jeden) akcji 

na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 400.031 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) 

każda; c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od 000001 do 160.000 o wartości 

nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

 

Nowe brzmienie: 

§ 8. 

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 910.031,00 (dziewięćset dziesięć tysięcy trzydzieści 

jeden zł ) i nie więcej niż 1.320.062,00 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) 

i dzieli się na : a)100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 

100000 o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. b) 400.031(czterysta tysięcy trzydzieści jeden) akcji 

na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 400.031 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) 

każda; c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od 000001 do 160.000 o wartości 



nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; d) nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej 

niż 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji serii E, oznaczonych numerami od 

000001 do 660.031, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

 

V. Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu. 

 

Zmiana porządku obrad: Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co 

najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 kwietnia 2012 

roku. Zgłaszanie projektów uchwał przed datą WZ: Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub 

akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed 

terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz 

powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: zarząd@fipsa.pl lub na adres 

siedziby Spółki (ul. Jana Pawła II 15, Warszawa) projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. 

 

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku 

obrad. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed 

wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, 

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego 

Zgromadzenia. Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli 

akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym 

mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce: a) imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 

ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub b) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w 

Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub 

akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami 

prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu 

załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu 

elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 

 

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania WZ: Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może 

podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku 

obrad. Udział w WZ: Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i 

wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może 

uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania 

oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza 
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niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z 

właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu 

akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego 

rejestru. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub 

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.  

 

Lista uprawnionych do udziału w WZ: Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki w 

biurze handlowym Spółki (Rezydencja Kaliska, ul. Kaliska 23/32, 02-316 Warszawa, w godzinach od 9.00 

do 15.00.). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 

Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna 

zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (zarzad@fipsa.pl). 

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie 

karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad. 

 

Pełnomocnicy: Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno 

być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co 

najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki lub 

w dokumentach, zawierających projekty uchwał na WZ. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (kopii pełnomocnictwa opatrzonego 

właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (zarząd@fipsa.pl). Po przybyciu na 

Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument 

pełnomocnictwa, udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. 

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami 

określonymi w kodeksie spółek handlowych. 

 

Przybycie na Zgromadzenie: Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o 

dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed 

rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na 

ustalenie ich tożsamości. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania 

pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w biurze 

handlowym Spółki (Rezydencja Kaliska, ul. Kaliska 23/32, 02-316 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 

15.00.). do dnia odbycia Zgromadzenia, w dniu powszednie, w godzinach od 9:00 do 15:00. Informacje i 

dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki w zakładce 
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„Inwestorzy”. Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy 

kierować na adres: Financial Intermediaries Polska S.A., Al. Jana Pawła II, 15, XIII piętro 

00 - 828 Warszawa i na adres poczty elektronicznej Spółki (zarząd@fipsa.pl) .  

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Financial Intermediaries Polska S.A., zwołanego na dzień 8 maja 2012 roku. 

 

Uchwała nr .. 

z dnia 8 maja 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta  

 

Działając na podstawie art. 409 §1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co 

Następuje: Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego postanawia wybrać Pana______. Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie na Protokolanta postanawia wybrać Pana_________. 

 

Uchwała nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 

powoływanej przez Walne Zgromadzenie 

 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej 

dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia 

niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego 

Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. 

 



§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanej 

dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, Komisję 

Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: ……………………….. – jako Przewodniczący 

Komisji Skrutacyjnej, …………………. – jako Sekretarz Komisji Skrutacyjnej. 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: 

„Spółką”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki:  

18. Otwarcie walnego zgromadzenia.  

19. Wybór przewodniczącego i protokolanta walnego zgromadzenia.- --------------------------------------  

20. Stwierdzenie prawidłowości odbycia walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej-------- 

22. Wybór Komisji Skrutacyjnej -------------------------------------------------------------------------------- 

23. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------- 

24. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego 

Spółki za okres 2011 roku.------------------------------------------------------------------- -----------------  

25. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 2011 roku.----

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2011.--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

28. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków za 2011 rok.------------------------------------------------------------------------ 

29. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok 2011. ----------------- 

30. Powzięcie uchwał w sprawie potwierdzenia przez WZA dokooptowania, na podstawie par. 16 ust. 5 

Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej--------------------------------------------------------- 

31. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej 

akcji serii E (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu.---

------------------------------------------------------------------------------------------- 

32. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E.------------------------------------------ 

33. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu „New Connect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie SA.-------------------------------------------------------------------------- 

34. Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  

Spółki  Financial Intermediaries Polska S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) 

Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwala się co następuje:-------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  Financial Intermediaries Polska S.A. po rozpatrzeniu 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  Financial Intermediaries Polska S.A. oraz 

sprawozdania Rady Nadzorczej  Financial Intermediaries Polska S.A. z badania powyższego 

dokumentu ------------ ------------ Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Financial 

Intermediaries Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w formie 

przedłożonej przez Zarząd.---------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. za 

okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki 

Financial Intermediaries Polska S.A. uchwala się co następuje:-------------------- 

§ 1 



1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki Financial Intermediaries 

Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z opinią i 

raportem biegłego rewidenta z badania w/w sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Financial Intermediaries Polska S.A. postanawia:-------------------------------------------------------------------

------------ 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie pokrycia starty netto za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2011 roku. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki 

Financial Intermediaries Polska S.A., oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Financial 

Intermediaries Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. 

dotyczącego sposobu pokrycia starty netto Spółki za 2011 rok, uchwala się co następuje.--------------------------

-------------------------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium …….. wykonania obowiązków za rok 2011. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki 

Financial Intermediaries Polska S.A. uchwala się co następuje:-------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela/nie udziala Prezesowi Zarządu Panu 

Rolandowi Winterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. ----------- 

§ 2 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium …….. wykonania obowiązków za rok 2011. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki 

Financial Intermediaries Polska S.A. uchwala się co następuje:-------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela/nie udziala Wiceprezesowi Zarządu Panu 

Pawłowi Osowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. ----------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  …………  

z wykonania obowiązków za rok 2011. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki 

Financial Intermediaries Polska S.A. uchwala się co następuje:-------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela/nie udziala Członkowi Rady Nadzorczej  

………… absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. ---------------------------------------

---------------------------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

 



Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie potwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji 

 

-----------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej o kwotę nie niższą 

niż 250.000 złotych i nie wyższą niż 660.031 złotych w drodze emisji akcji na okaziciela serii E z 

prawem poboru oraz zmiany Statutu. 

 

Na podstawie art. § 24 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. w Warszawie i art. 

431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych, 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 660.031 złotych 

(sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych) do kwoty nie niższej niż 910.031 złotych 

(dziewięćset dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych) i nie wyższej niż 1.320.062 złotych (jeden milion 

trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) tj. o kwotę nie niższą niż 250.000 złotych i nie wyższą 

niż 660.031 złotych w drodze emisji nie mniej niż 250.000 i nie więcej niż 660.031 nowych akcji zwykłych 

na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000001 do numeru 660031 o wartości nominalnej 1 złoty 

(jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z 

poniższymi postanowieniami. --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Nowe akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. -------------------------------------------3. Cenę emisyjną 

nowych akcji serii E ustala się w wysokości 1 złoty (jeden złoty) za akcję.--4. Akcje serii E zostaną w całości 

pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.---------------------

-----------------------------------------------5. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.------------------

--------------------------------6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 

roku----------------- 



7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji akcjonariuszom Spółki, 

którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta)---------------------------------------- 

8. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 

jedno, jednostkowe prawo poboru--------------------------------------------------------- 

9.Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 14 maja 2012 roku------------------------- 

10. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z 

postanowieniami art. 436k.s.h w zw. 434 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru 

Akcji Serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na 

Akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez 

pozostałych akcjonariuszy--------------------------------------- 

 

§ 2 

1.Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności, 

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności do złożenia oświadczenia w 

formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 w zw. 

z 431 §7 KSH. 

 

2.W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §8 pkt1 Statutu 

Spółki i otrzymuje brzmienie:  

….§ 8. 

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 910.031,00 (dziewięćset dziesięć tysięcy trzydzieści 

jeden zł ) i nie więcej niż 1.320.062,00 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) 

i dzieli się na : a)100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 

100000 o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. b) 400.031(czterysta tysięcy trzydzieści jeden) akcji 

na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 400.031 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) 

każda; c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D od 000001 do 160.000 o wartości 

nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; d) nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej 

niż 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji serii E, oznaczonych numerami od 

000001 do 660.031, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki i podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki zostają dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki 

Postanowienia, dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E. 

 

 



Uchwała Nr .. 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 

siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki  

 

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), uchwala 

co następuje:------------------------------------------------------------------------------ 

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E 

Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). 

 

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji 

serii E lub praw do akcji serii E Spółki.--------------------------------------------- 

 

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

prawnych i faktycznych niezbędnych do:---------------------------------------------------------------- 

 

1/ wprowadzenia akcji serii E lub praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w 

Warszawie (rynek NewConnect)------------------------------------------------------------ 

2/ złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z 

siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw do akcji serii E Spółki;---------------------- 

3/ dokonania dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie 

wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w 

Warszawie umowy, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E lub praw do akcji serii E 

Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.----------------------------------- 

 

§ 2. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


