OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DOMEX-BUD Development S.A.

Zarząd Spółki DOMEX – BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Supińskiego 1
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149 informuje, że
zwołuje na dzień 20.06.2012 r. o godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które
odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we
Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i
jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
2011.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
6. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok
obrotowy 2011.
7. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za
rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
10.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych
Spółki.
12.Zamknięcie obrad.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu DOMEX-BUD Development S.A. mają osoby,
które były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 04.06.2012 r. oraz
a) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później
niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj.
nie później niż 05.06.2012 r. do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z
żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu.
b) złożyły dokumenty akcji mających postać dokumentu w spółce nie później niż w dniu
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 04.06.2012 r. i nie odbiorą ich przed
zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód
złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na

terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali
na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i na podstawie akcji
mających postać dokumentu złożonych w spółce. Podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na
dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z
przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów
przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona
w lokalu zarządu pod adresem ul. Supińskiego 1, 52-317 Wrocław, na trzy dni powszednie przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż
składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania,
jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
zgromadzeniu.
Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż 30.05.2012 r. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy
porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/,
wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub
Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (
wersja papierowa / skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy
instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga
przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest
załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek
załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jaki i

elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego
kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem
załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem:
ul. Supińskiego 1, 52 -317 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i
potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Supińskiego 1, 52 -317 Wrocław, lub wysłane Spółce w
przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: biuro@domex-bud.pl
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do
Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego
żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później
niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia
02.06.2012 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym
ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe
projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż
na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia
przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione
przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy,
wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w
przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi
lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z
zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub
kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy
zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form
/dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zgłoszenie w formie
pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w
siedzibie Spółki pod adresem: ul. Supińskiego 1, 52 -317 Wrocław lub wysłane do Spółki, za
potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Supińskiego 1, 52 -317
Wrocław, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: biuro@domexbud.pl
O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do
Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego
zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe
projekty uchwał na swojej stronie internetowej

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, oraz sposób zawiadamiania o
udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności
pełnomocnictw

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza
na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w
Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej. W przypadku udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz
informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail:
biuro@domex-bud.pl. Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce „Walne Zgromadzenie”
udostępnia do pobrania wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu
zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres email wymieniony powyżej (skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku Akcjonariusza
instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga
przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest
załączenie do pełnomocnictwa tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form
udzielenia pełnomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu
PDF). W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymagane jest załączenie do
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza w postaci właściwej dla
każdej z form udzielenia pełnomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i
konwersja do formatu PDF). Pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być przesłane
najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą
przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym
Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek
rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub
spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na
jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:
a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w
przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją
zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób
prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej
pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia
Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw,
zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym
wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.
Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza
Spółka w zakładce „Walne Zgromadzenie” swojej stronie internetowej http://www.domex-bud.pl/
udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub
udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu
głosowania, o którym mowa w Art. 402 (3) § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych.
Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego
pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić
kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza
Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien
być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez
Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik
głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego
Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji
Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i
na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu
nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.
W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą
elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa
głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.
Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu
prawa głosu
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie
przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 04.06.2012 r. ("Dzień
Rejestracji")

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektu
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od
dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki http://www.domex-bud.pl/.
Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z
przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej http://www.domex-bud.pl/.

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
DOMEX-BUD Development S.A. W DNIU 20.06.2012 R.

I. Uchw ała Nr 01/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie rozpatrzenia i
zatw ierdzenia spraw ozdania Zarządu z dzi ałalności spółki w roku obrotow ym
2011.
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, po
rozpatr zeniu sprawozdania Zar ządu z działalności Spół ki w roku obrotowym 2011,
po zapoznaniu się z opini ą Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania,
postanawia sprawozdanie to zatwierdzić/ nie zatwierdzić .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu j awnym oddano ………… głosów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów ,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

II. Uchw ała Nr 02/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w sprawie rozpatrzenia i
zatw ierdzenia spraw ozdania f inansow ego Spółki za rok obrotowy 2011.
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, po
rozpatr zeniu sprawozdania finansowego Spół ki za rok obrotowy 2011, po
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia
sprawozdanie to zatwi erdzić/nie zatwierdzić .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu j awnym oddano ………… głosów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… gł osów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

III. Uchw ała Nr 03/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie udzielenia
Prezesow i Zarządu Tomaszow i Kow alskiemu absolutor ium z w ykonania przez
niego obow iązków w roku 2011.
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedziba we Wrocławiu,
udziela/ nie udziela absolutorium Prezesowi Zar ządu Tomaszow i Kowalskiemu z
wykonania pr zez niego obowiązków w roku 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu taj nym oddano ………… gł osów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

IV. Uchw ała Nr 04/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie udzielenia
członkow i Rady Nadzorczej Ryszardow i Leszkow i Wenglorzow i absolutorium z
w ykonania przez nieg o obow iązków w roku 2011.
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu,
udziela/ nie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Leszkowi
Wenglor zowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu taj nym oddano ………… gł osów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,

- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

V. Uchw ała Nr 05/06/ 2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie udzielenia
członkow i Rady Nadzorczej Bogusław ie Kasprzak absolutorium z w ykonania
przez nią obow iązków w roku 2011 .
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu,
udziela/ nie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bogusławie Kasprzak
z wykonania pr zez nią obowiązków w roku 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu taj nym oddano ………… gł osów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głos ów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

VI. Uchw ała Nr 06/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie udzielenia
członkow i Rady Nadzorczej Mirosław ow i Jerzemu Durka cz absolutorium z
w ykonania przez niego obow iązków w roku 2011.
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu,
udziela/ nie udziela absolutorium członkowi Rad y Nadzorczej Mirosławowi Jerzemu
Dur kacz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu taj nym oddano ………… gł osów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

VII. Uchw ała Nr 07/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r . w spraw ie udzielenia
członkow i Rady Nadzorczej Bogumiłowi Piotrow i Łapicz absolutorium z
w ykonania przez niego obow iązków w roku 2011.
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu,
udziela/ nie udziela absolutorium członkowi Rady N adzorczej Bogumiłowi Piotrowi
Łapicz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu taj nym oddano ………… gł osów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

VIII. Uchw ała Nr 08/ 06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie udzielenia
członkow i Rady Nadzorczej Tomaszow i Patrykow i Magiera absolutorium z
w ykonania przez niego obow iązków w roku 2011.
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu,
udziela/ nie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Patry kowi Magiera z
wykonania pr zez niego obowiązków w roku 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu taj nym oddano ………… gł osów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

IX. Uchw ała Nr 09/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie pow ołania członka
Rady Nadzorczej.
1. Działaj ąc na podstawie art. 385 § 1 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgr omadz enie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu,
powołuj e Pana Krzysztofa Milewskiego na członka Rady Nadzorczej .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu taj nym oddano ………… gł osów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

X. Uchw ała Nr 10/06/ 2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie pokrycia straty
spółki za rok obrotow y 2011.
1. Działaj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczaj ne Walne Zgromadzenie
„DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, w
związku z poniesieniem w roku obrotowym 2011r. pr zez spół kę st raty w wysokości
424.276,80 zł (czter ysta dwadzieścia czter y tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć
złot ych i 80/100), post anawia pokr yć j ą z pr zyszł ych zysków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu j awnym oddano ………… głosów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

XI. Uchw ała Nr 11/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w spraw ie upow ażnienia
Zarządu do nabycia ak cji w łasnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej
odsprzedaży

1. Działaj ąc na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) oraz § 2 KSH, Zwyczaj ne Walne
Zgr omadzenie „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na, z siedzibą we
Wrocławiu, udziela/ ni e udziela Zar ządowi upoważnienia do nabyci a akcj i własnych
w celu ich umor zenia l ub dalszej odsprzedaży.
2. Zar ząd Spół ki upoważniony j est do nabywania następuj ących akcj i własnych
Spół ki:
a) akcj i zwykł ych na okaziciela będących pr zedmiotem obrotu w al ternatywnym
systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect;
b) akcj i imiennych – w pr zypadku zgłoszeni a zamiaru zbycia akcj i i miennych pr zez
akcj onariusza.
3. Pr zy zastr zeżeniu innych, właściwych post anowień niniej szej uchwał y, Spół ka
nabywać będzie akcj e własne, w p ełni pokr yt e, w tr ybie art. 362 § 1 pkt 8) KSH,
według poniższych zasad:
a) łączna wartość nominalna nabywanych akcj i własnych, nie pr zekroczy 20%
wartości kapitału zakł adowego Spół ki, tj . kwot y nominalnej tych akcj i wynoszącej
1 082 507,00 zł ( j eden mil ion osiemdziesiąt dwa t ysiące pięćset siedem zł), co
odpowiada liczbie 1 082 507 ( j eden milion osiemdziesiąt dwa t ysiące pięćset
siedem) akcj i o wartości nominalnej 1 zł (j eden zł) każda akcj a, uwzględniaj ąc w
tym również wartość nominalną pozostał ych ak cj i własnych, które nie został y
przez Spół kę zbyte.
b) łączna, maksymalna cena nabycia akcj i własnych, powiększona o koszt y ich
nabycia
nie będzie większa ni ż 1 460 000,00 zł (j eden milion czter ysta sześćdziesiąt
tysięcy zł) oraz nie będzie mniej sza ni ż 1 082 507,00 (j eden milion osiemdziesiąt
dwa t ysiące pięćset si edem zł)
c) upoważnienie Zar ządu do nabywania akcj i własnych w tr ybie art . 362 § 1 pkt. 8)
KSH obej muj e okres od dnia następuj ącego po dniu podj ęcia niniejszej uchwał y, tj .
od dnia 21.06.201 2 r. do dnia 20.06.2017 r., nie dłużej j ednak ni ż do chwili
wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcj i własnych.
- nabyte pr zez Spół kę akcj e własne będą mogł y zostać pr zeznaczone do umor zenia
akcj i własnych Spół ki i obniżenia kapitału zakładowego Spół ki lub do ich dalszej
odsprzedaży;
4. Zar ząd Spół ki, kier uj ąc się interesem Spółki, uprawniony j est:
- zakończyć nabywani e akcj i własnych pr zed dniem 20.06.2017 r . l ub pr zed
wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
-zrezygnować z nab yci a akcj i własnych w cał ości lub w części;
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
W głosowaniu j awnym oddano ………… głosów, w t ym:

- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

XII. Uchw ała Nr 12/06/2012
Zwyczaj nego Walnego Zgromadzenia „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka
Akcyj na, z siedzibą we Wrocławiu, z 20.06.2012 r. w sprawie określenia
środków na sf inansow anie nabycia akcji własnych Spół ki.
1. Działaj ąc na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 KSH, Zwyczaj ne
Walne Zgr omadzenie „DOMEX -BUD DEVELOPMENT” Spół ka Akcyj na,
postanawia ut wor zyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał
rezerwowy pod nazwą „Środki na nabycie akcj i własnych” z przeznaczeniem na
sfinansowanie nabyc ia przez Spół kę akcj i własnych, zgodnie z post anowieniami
uchwał y Nr 11/06/2012 niniej szego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzeni e Spół ki wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę w
łącznej wysokości 1 460 000,00 zł (j eden mi lion czter ysta sześćdzi e siąt tysięcy zł)i
zobowiązuj e Zarząd Spółki do pr zekazania jej na kapitał rezerwowy utwor zony
zgodnie z postanowieniami pkt 1 niniej szej uchwał y, z pr zeznaczeniem na
rozliczenie łącznej ceny nabycia akcj i Spół ki powiększonej o koszt y nabycia akcj i
Spół ki.
3. W okresie obowiązywania niniej szej uchwały kapitał rezer wowy „Środki na
nabycie akcj i własnych” może być powiększony, w drodze uchwał Walnego
Zgr omadzenia Spół ki, o kwot y pr zeznaczone na ten cel z zysku nett o Spół ki za
kolej ne lata obrotowe działalnośc i Spół ki
4. Walne Zgromadzeni e upoważnia Zar ząd Spółki do wydat kowani a kwot
zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Śr odki na nabycie akcj i własnych” na
zasadach określonych w niniej szej uchwale oraz w Uchwale Nr 10/ 06/2012.
5. Uchwała wchodzi w życie z dnie m podj ęcia.
W głosowaniu j awnym oddano ………… głosów, w t ym:
- za uchwałą: ………………. głosów,
- pr zeci w uchwale: ………… głosów,
- wstrzymuj ących się: …………. głosów.

