
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A. 

NA DZIEŃ 25 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 25 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 9 maja 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. 10 maja 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 12 czerwca 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 4 maja 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 WZA, 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) .  

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Financial Intermediaries Polska S.A., zwołanego na dzień 25 maja 2012 roku. 

 

-Repertorium A numer   /2012 

 

AKT NOTARIALNY 

 

Dnia ……………notariusz w Warszawie prowadzący Kancelarię Notarialną w [   ], przybyły 

z tej kancelarii notarialnej do Sali konferencyjnej Kancelarii Prawnej Rachelski i Wspólnicy 

spółka komandytowa w Warszawie, przy ulicy Żurawiej 22 sporządziłem protokół ze 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Financial Intermediaries Polska 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00 – 828 Warszawa, ulica Jana Pawła II 15, 

NIP 5272629938, REGON 142437089) – zwanej dalej Spółką -  wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 

0000357784 (trzydzieści pięć siedemdziesiąt siedem osiemdziesiąt cztery). -----------------------  

 

PROTOKÓŁ 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Zgromadzenie otworzył pan _____________ - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 

oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10.00, Zarząd, działając na podstawie art. 

399 § 1 w związku z art. 402
1 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych  zwołał , w lokalu tutejszej 

kancelarii, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Intermediaries Polska Spółka 

Akcyjna w Warszawie 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 absolutorium z wykonania 

przez nich obowiązków za rok 2011 ---------------------------------------------------------------  
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12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia  członkom Rady Nadzorczej absolutorium z 

wykonana przez nich obowiązków za 2011 rok,-------------------------------------------------  

13. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

dokooptowania, na podstawie § 16 ust.5 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej,---- 

14. Powzięcie 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 na 

Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA.---------------------------------- 

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

Ad punktu 2 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------  

Na przewodniczącego walnego zgromadzenia w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrany 

został [   ], który uprzednio wyraził zgodę na kandydowanie, a następnie wybór przyjął. -------  

Ad punktu 3 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym 

podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. --------------------------  

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na 

zgromadzeniu obecni są akcjonariusze oraz należycie umocowani pełnomocnicy 

akcjonariuszy w liczbie [ ], posiadający łącznie [ ] akcji, co stanowi [ ] % kapitału 

zakładowego Spółki, które to akcje dają prawo do [ ] głosów na Zgromadzeniu Wspólników, 

a ponieważ zostało ono zwołane stosownie do postanowień art. 402
1
 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych przeto dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do 

podejmowania przewidzianych w porządku obrad uchwał.------------------------------------------- 

Ad punktu 4 porządku obrad:  

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie, w trybie art. 420 § 3 Kodeksu spółek 

handlowych uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyborów do 

Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------- 

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ 

]% kapitały zakładowego . Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ]  przy czym: --------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ]  (_______________) głosów, -----------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ] nie było, -----------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów,------------------------------------------------------------------------ 

zatem uchwała w sprawie wyłączenia tajności głosowania przy wyborach do Komisji 

Skrutacyjnej została powzięta. -----------------------------------------------------------------------------  

Ad punktu 5 porządku obrad:  

Przewodniczący zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej oraz poprosił o zgłaszanie 

kandydatur. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby : 
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1/ ___________________ - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej 

2/ ___________________, Sekretarz Komisji Skrutacyjnej  

3/ ___________________ Członek Komisji Skrutacyjnej. 

Przewodniczący poddał w/w propozycję pod głosowanie.-------------------------------------------- 

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ 

]% kapitały zakładowego . Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ]  przy czym: --------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ]  (_______________) głosów, -----------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/ nie było, ----------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów,------------------------------------------------------------------------ 

zatem uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej została powzięta. 

Ad punktu 6 porządku obrad:  

Następnie Przewodniczący przedstawił zaproponowany przez Zarząd porządek obrad i poddał 

go pod głosowanie. Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu 

jawnym  

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% kapitały 

zakładowego . Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ]  przy czym przy czym: ----------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ]  (_____________) głosów, --------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów,------------------------------------------------------------------------ 

zatem uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad została powzięta. -----------------------------  

Ad punktu 7 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący udzielił głosu Członkom Zarządu Spółki, którzy zaprezentowali wyniki 

finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki za okres 1 stycznia  2011 roku do 

31 grudnia 2011 roku. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej Spółki, który przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny: 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 

2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za okres 2011 roku oraz wniosku Zarządu 

Spółki, co do sposobu pokrycia straty za rok 2011. --------------------------------------------------- 

Ad punktu 8 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści:  

Uchwała Nr 1/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  Financial 

Intermediaries Polska S.A. za rok 2011. 
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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. za okres od 

1 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

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

zatwierdza: 

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.------------------------------------------------------------  

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym  liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ 

]% kapitały zakładowego . Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ]  przy czym: --------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ]  (_____________) głosów, --------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów,,---------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punktu 9 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści:  

Uchwała Nr 2/V/2012 

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:------------------------------------------------------------------------------- 

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. za okres 

od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się:----------- 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zamykający się po stronie 

aktywów i pasywów kwotą 554.054,34 złotych (pięćset pięćdziesiąt cztery 

tysiące  pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści cztery groszy);----- 

 rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres 1 stycznia 2011 

roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 
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257.836,38 złotych (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści 

sześć złotych i trzydzieści osiem  groszy);-------------------------------------- 

 zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów 

własnych w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 462.054,62 złotych (czterysta 

sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze);- 

 rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią wskazujący  

zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 212.626,28 złote (dwieście 

dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia osiem 

groszy);---------------------------------------------------- 

  wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 

objaśnienia.--------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ 

]% kapitały zakładowego . Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ]  przy czym: --------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ]  (_______________) głosów, -----------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/ nie było, ----------------------------------------------  

 nie zgłoszono sprzeciwów,------------------------------------------------------------------------ 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punktu 10 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści:  

Uchwała Nr 3/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2011. 

 

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.---------------------------------------------------------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2011, wykazaną w 

sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym za okres od  stycznia 2011 do 31 grudnia 

2011 roku w wysokości 257.836,38 złotych (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 

trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem  groszy  z dochodów uzyskanych przez Spółkę w 

kolejnych latach podatkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.--------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.--------------------------------------------------------- 
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W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ 

]% kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ] , przy czym: --------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] (____________) głosów, ----------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,------------------------------------------------------------------------ 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  
o następującej treści:  

Uchwała Nr 4/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu panu Roland Winter 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 Prezesowi Zarządu  panu 

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

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ] , przy czym: ------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] (_________________) głosów, ---------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/ nie było, ------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/ nie było, ----------------------------------------------  

 - sprzeciwów nie zgłoszono,---------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta, przy czym została podjęta z wyłączeniem 

akcjonariusza Ronalda Winter, który ze względu na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych 

nie brał udziału w głosowaniu. ----------------------------------------------------------------------------  

Ad punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  
o następującej treści:  

Uchwała Nr 5/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu panu Pawłowi Osowskiemu 

z wykonania obowiązków za rok 2011. 
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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 Wiceprezesowi Zarządu  

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

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [ ] przy czym: ---------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] (________________) głosów, ----------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/ nie było, ----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,----------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta przy czym została podjęta z wyłączeniem 

akcjonariusza Pawła Osowskiego, który ze względu na treść art. 413 kodeksu spółek 

handlowych nie brał udziału w głosowaniu--------------------------------------------------------------  

Ad punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  
o następującej treści:  

Uchwała Nr 6/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi  Zarządu panu Marcinowi Danielowi 

Rakiewiczowi 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 Wiceprezesowi Zarządu  

panu Marcinowi Danielowi Rakiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego 

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

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [ ] przy czym: ---------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] (_______________) głosów, ------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/ nie było, ------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/ nie było, ----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,----------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta, przy czym została podjęta z wyłączeniem 

akcjonariusza Marcina Daniela Rakiewicza, który ze względu na treść art. 413 kodeksu 

spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu -----------------------------------------------------  



projekt 20/04/2012 

 8 

Ad punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------ 
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  
o następującej treści:  

Uchwała Nr 7/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  panu Albinowi 

Pawłowskiemu 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 Członkowi Rady 

Nadzorczej  panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

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

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ] przy czym: --------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] (______________) głosów, -------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano []/nie było, -----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,------------------------------------------------------------------------ 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punku 11 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  
o następującej treści:  

Uchwała Nr 8/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Katarzynie 

Antoninie Mikulskiej 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 Członkowi Rady 

Nadzorczej  pani Katarzynie Antoninie Mikulskiej absolutorium z wykonania przez nią 

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

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ] , przy czym: ------------------------  
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 za uchwałą zostało oddanych [ ] (______________________) głosów, -------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/ nie było, ----------------------------------------------  

 - sprzeciwów nie zgłoszono,--------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta, przy czym została podjęta z wyłączeniem 

akcjonariusza Katarzyny Antoniny Mikulskiej, która ze względu na treść art. 413 kodeksu 

spółek handlowych nie brała udziału w głosowaniu. ---------------------------------------------------  

Ad punku 11 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  
o następującej treści:  

 

Uchwała Nr 9/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi 

Traczewskiemu 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 Członkowi Rady 

Nadzorczej panu Pawłowi Traczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

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

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [ ] przy czym: ---------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] (________________) głosów, ----------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/ nie było, ------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/ nie było, ----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,------------------------------------------------------------------------ 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Do punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- 
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  
o następującej treści: 

Uchwała Nr 10/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Dariuszowi 

Trynieckiemu 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:-------------------- 
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§ 1 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Członkowi Rady 

Nadzorczej panu Dariuszowi Trynieckiemu absolutorium z wykonania przez niego 

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

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ] przy czym: --------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] ( ______________) głosów, -------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,----------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Do punktu 11 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: 

Uchwała Nr 11/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej panu Mariuszowi 

Obszańskiemu 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 Członkowi Rady 

Nadzorczej  panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

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

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [ ] przy czym: ---------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] ( ______________) głosów, -------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,----------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Do punktu 12 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: 

Uchwała Nr 12/V/2012 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie potwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej składu Rady Nadzorczej 

w drodze dokooptowania. 

 

Działając § 16 ust.5  w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska 

S.A. uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------- 

§ 1 

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. potwierdza czynności dokonane 

przez Radę Nadzorczą (uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 lutego 2012 roku)  polegające na 

powołaniu w drodze dokooptowania pana Stanisława Rachelskiego, pana Przemysława 

Kroczyńskiego oraz pana Pawła Józefa Piątka do Rady Nadzorczej co jest równoznaczne z 

wyborem pana Stanisława Rachelskiego oraz pana Przemysława Kroczyńskiego oraz pana 

Pawła Józefa Piątka do Rady Nadzorczej . ------------------------------------------------- 

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący 

stwierdził, że , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% 

kapitały zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła [ ] przy czym: ---------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] ( ______________) głosów, -------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,----------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

Ad punktu 13 porządku obrad : ----------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 13/V/2012 

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 2), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 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 
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oznaczonych numerami od 000001 do numeru 660031 o wartości nominalnej 1 złoty ( jeden 

złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, 

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 uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.----------------- 

7. Objęcie 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. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 

jednej akcji serii E --------------------------------------------------------- 

9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 12 czerwca 2012 roku.-------------------- 

10. Przydział akcji objętych przez akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru nastąpi w 

jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych, w związku 

z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. 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 

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich 

czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności 

złożenia przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienia 

o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego dokonanego w granicach ustalonych w ust.1 

niniejszej Uchwały, stosownie do treści art.310 § 2 i 4 w związku z art.431 § 7 kodeksu 

spółek handlowych, podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych 

związanych z realizacją niniejszej Uchwały.------------------------------------------------------------ 

§ 3 

1.W związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o której mowa w § 

1 powyżej, zmienia się § 8 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie : 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 910.031 złotych (dziewięćset dziesięć 

tysięcy trzydzieści jeden złotych) i nie więcej niż 1.320.062 złotych (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 zloty) każda;----------------------------------- 

b) 400.031 (czterysta tysięcy trzydzieści jeden ) akcji na okaziciela serii B oznaczonych 

numerami od 000001 do 400031 o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda,---- 

c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 

000001 do 160000 o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda.--------------------------------- 
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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.”-------------------------------------------- 

2. Na podstawie art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą 

Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia 

zawierającego postanowienie o dookreśleniu o wysokości kapitału zakładowego.---------------- 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z tym, że zmiana Statutu Spółki i podwyższenie 

kapitału zakładowego zostają dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy 

postanowienia, dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu wynikającej z 

emisji akcji serii E.----------------------------------------------------------------------------------------- 

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% kapitały 

zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ] przy czym: -------------------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] ( ____________) głosów, ----------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,--------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 punktu 14 porządku obrad : ----------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 14/V/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna 

w sprawie dematerializacji akcji serii E 

 

(§ 24 Statutu) Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku  o obrocie instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje :  

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu 

prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie 

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

2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych 

mających na celu dematerializację akcji serii E lub praw z akcji serii E Spółki .----------------- 

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% kapitały 

zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ] przy czym: -------------------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ] ( ____________) głosów, ----------------------------------  
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 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,--------------------------------------------------------------------- 

zatem powyższa uchwała została powzięta.----------------------------------------------------------- 

Ad punktu 15 porządku obrad :---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały  

o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 15/V/2012 

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 SA s siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”).  

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje : 

§ 1 

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

Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA, z siedzibą w Warszawie  (rynek „New Connect.”).---------- 

2.Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

faktycznych i prawnych niezbędnych do : 

1) wprowadzenie akcji serii E lub praw z akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z 

siedzibą w Warszawie  (rynek „New Connect.”), 

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

SA, z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw do akcji serii E Spółki,------------------------ 

3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie 

umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii E lub praw z akcji serii E Spółki w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych  SA z siedzibą w Warszawie.---------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że 

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła [ ] , co stanowi [ ]% kapitały 

zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła  [ ]      przy czym: ---------------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych [ ]  ( ____________) głosów, ---------------------------------  

 głosów przeciw oddano [ ]/nie było, -------------------------------------------------------------  

 głosów wstrzymujących się oddano [ ]/nie było, -----------------------------------------------  

 sprzeciwów nie zgłoszono,--------------------------------------------------------------------- 
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zatem powyższa uchwała została powzięta.----------------------------------------------------------- 

 

Ad punktu 16 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. 

Listę obecności załączono do niniejszego protokołu. Pełnomocnictwa zostały przy niniejszym 

akcie okazane. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Tożsamość Przewodniczącego [...], syna [...] i [...], zamieszkałego pod adresem: [...], ulica 

[...], ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego [...]. ------------------------------------  

Koszty aktu ponosi Spółka. --------------------------------------------------------------------------------  

Wypisy aktu należy wydawać Spółce i akcjonariuszom. ----------------------------------------------  

Pobrałem: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- taksę notarialną (§ 3 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 

2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz. U. z 2004 r., nr 148, poz. 

1564) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ,00 zł 

([...] złotych) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 

od towarów i usług, Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535) -----------------------------------------  ,00 zł 

([...] złotych) --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


