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Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych wybiera Panią Iwonę Nowak na Przewodniczącą Walnego 

Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------  

 

Po głosowaniu ujawniono wyniki: ----------------------------------------------  

− w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 (czterech milionów ośmiuset 

dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu czterech) akcji, 

stanowiących 90,52 % (dziewięćdziesiąt całych pięćdziesiąt dwie setne 

procenta) w kapitale zakładowym, -------------------------------------------------  

− w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 (cztery miliony osiemset 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, -  

− za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 (cztery miliony osiemset 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, ---------  

− przeciw oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------------------  

− wstrzymało się 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

 

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego 

Zgromadzenia w następującym brzmieniu: ------------------------------------------  

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------- 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------ 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.-------------------- 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011. --------- 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi  Zarządu 

Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. ------------ 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Abratańskiemu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011.--------------------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011.--------------------------------------------------- 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Pani Wioletcie Błochowiak z wykonania przez nią 

obowiązków w roku obrotowym 2011.--------------------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Ludwikowskiej - Michniak z wykonania przez 

nią obowiązków w roku obrotowym 2011. ---------------------------------------------- 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Zgudzie z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2011.--------------------------------------------------- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną 

kadencję. ------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------- 
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Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

oraz sprawozdania finansowego Spółki  

za rok obrotowy 2011 

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1  Kodeksu 

spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe 

Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące: -------------------------------- 

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje kwotę 47.562.213,19 zł (czterdzieści 

siedem milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście 

złotych dziewiętnaście groszy), ---------------------------------------------- 

b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 

2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 740.929,13  zł (siedemset 

czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych trzynaście 

groszy), --------------------------------------------------------------------------- 

c) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania oraz 

dodatkowe informacje i objaśnienia.---------------------------------------- 

2. Walne Zgromadzenie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu 

spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu 

Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2011. ------------------ 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu 

spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do 

przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, postanawia przeznaczyć 

zysk w wysokości 740.929,13 zł (siedemset czterdzieści tysięcy 

dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych trzynaście groszy) w całości na 

kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------- 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych, udziela Mirosławowi Magdzie - Prezesowi Zarządu 

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011. --- 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium  

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych, udziela Rafałowi Abratańskiemu – 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania 

obowiązków w roku obrotowym 2011. ------------------------------------- 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych, udziela Grzegorzowi Leszczyńskiemu – Członkowi 

Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 

obrotowym 2011. -------------------------------------------------------------- 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych, udziela Wioletcie Błochowiak – Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2011. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych, udziela Barbarze Ludwikowskiej-Michniak – 

Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 

roku obrotowym 2011. ------------------------------------------------------- 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych, udziela Robertowi Zgudzie – Członkowi Rady 

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 

2011. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 
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Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą Polski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna 

z dnia 14 czerwca 2012 roku 

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję  

1. Walne Zgromadzenie, działając zgodnie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie rozdziału IV pkt 2         § 19 ust. 2 i 3 

oraz rozdziału IV pkt 3 § 33 Statutu Spółki Polski Fundusz Hipoteczny 

S.A. powołuje do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujących 

członków: ------------------------------------------------------------------------ 

- Rafała Abratańskiego------------------------------------------------------- 

- Grzegorza Leszczyńskiego ------------------------------------------------- 

- Roberta Zgudę -------------------------------------------------------------- 

- Wioletę Błochowiak --------------------------------------------------------- 

- Barbarę Ludwikowską – Michniak, -------------------------------------- 

- Przemysława Danowskiego, ----------------------------------------------- 

- Macieja Drogonia. ----------------------------------------------------------- 

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

 

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------  

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.895.874 akcji, stanowiących 90,52 % 

w kapitale zakładowym, ----------------------------------------------------------------------------- 

- w głosowaniu oddano łącznie 4.895.874 ważne głosy, --------------------------------- 

- za przyjęciem uchwały oddano 4.895.874 głosy, ------------------------------------------ 

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------------ 

- wstrzymało się 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------------- 

wobec czego powyższa uchwała została przyjęta.------------------------------------------- 

 


