
 

 

UCHWAŁA NR 1 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna postanawia 

wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Sebastiana Huczka. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego 13.938.236 głosy „za” i 12.600 głosów „wstrzymujących się”. 

 

 

UCHWAŁA NR 2 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011. 
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011. 
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 
2011. 
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków w roku 2011. 



11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 
nich obowiązków w roku 2011. 
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 
rok 2011. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H, pozbawienia 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 
15. Zamknięcie obrad ZWZ. 
 

 
Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 
UCHWAŁA NR 3 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 

UCHWAŁA NR 4 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 r. 

do 31.12.2011 r. obejmujące: 



a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po 

stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 33.892.790,07 zł, 

b) sprawozdanie z wyników działalności za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 

31.12.2011 r. wykazujące stratę netto w kwocie 25.302.178,02 zł,  

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 

31.12.2011 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -25.302.178,02 zł, 

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok okres od dnia 01.01.2011 r. do 

dnia 31.12.2011 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 24.782.178,02 zł,  

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 

31.12.2011 r. wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 4.542.121,29 zł,  

f) informację dodatkową.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

UCHWAŁA NR 5 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie pokrycia straty Spółki za 2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 

roku w kwocie 25.302.178,02 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 6 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 



 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r.  

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 

01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

UCHWAŁA NR 7 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  z wykonania przez niego obowiązków 

w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Śliwińskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 3.431.830 akcji, stanowiących 10,44% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 3.431.830 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 8 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2011 

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu INVESTcon GROUP SA w Poznaniu –

Panu Sebastianowi Huczkowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.938.236 akcji, stanowiących 24,15% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.938.236 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 

UCHWAŁA NR 9 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2011 

 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu INVESTcon GROUP SA w Poznaniu –

Panu Piotrowi Białowąsowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 



Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 

UCHWAŁA NR 10 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 

Poznaniu – Panu Robertowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2011. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

UCHWAŁA NR 11 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 

Poznaniu – Pani Aleksandrze Persona-Śliwińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 

roku obrotowym 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 



UCHWAŁA NR 12 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 

Poznaniu – Panu Andrzejowi Gałgankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

UCHWAŁA NR 13 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 

Poznaniu – Panu Tomaszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 



UCHWAŁA NR 14 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 

Poznaniu – Panu Krzysztofowi Packowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

UCHWAŁA NR 15 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011 

 

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTcon GROUP SA w 

Poznaniu – Panu Andrzejowi Rabendzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2011. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 



 

UCHWAŁA NR 16 

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 

w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

INVESTcon GROUP za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.  

 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

Kapitałowej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące: 

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., 

które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 32.615 tys. zł, 

2) skonsolidowane sprawozdanie z wyników działalności za okres od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r., wykazujące stratę netto w kwocie 24.514 tys. zł, 

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie -24.514 tys. zł 

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23.994 tys. zł, 

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r., wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 5.437 tys. zł, 

6) informację dodatkową, 

7) Sprawozdanie Zarządu. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 

 

UCHWAŁA NR 17 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie zmiany uchwały z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii H, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki 

§ 1 

W uchwale nr 20 z dnia 19 maja 2010 r. dodaje się nowe ostatnie zdanie w następującym brzmieniu: 



 

Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:  

(i) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w 

przypadającym w danym roku dniu Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w 

zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy 

na rachunku papierów wartościowych,  

(ii) akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po 

przypadającym w danym roku dniu Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w 

zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz 

pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Nad uchwałą głosy oddano z 7.950.836 akcji, stanowiących 24,19% kapitału zakładowego. Łącznie 

oddano 13.950.836 głosów, z czego wszystkie głosy „za”. 

 
 

UCHWAŁA NR 18 
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

spółki pod firmą INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna w Poznaniu 
w dniu 4 czerwca 2012 roku 

 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 
 
 

Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło, w związku z brakiem zgłoszonych kandydatur, 

odstąpić od głosowania uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 


