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Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (15.06.2012r.) w Poznaniu 

przy ulicy Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście), odbyło się 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

INWESTYCYJNE S.A. z siedzib ą w Poznaniu  (adres: ulica Dąbrowskiego numer 49/13 - 

czterdzieści dziewięć/trzynaście, Poznań), wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem KRS 0000319603, (NIP: 781-16-49-198, REGON 639666537).----------------------- 

Przed notariuszem Agnieszk ą Zielińską – Jarocha , prowadzącą Kancelarię Notarialną w 

Poznaniu przy ulicy Solnej 3/10, protokołującą uchwały Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy,  stawili się akcjonariusze tej Spółki według załączonej listy 

obecności.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO 

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

I. 

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Kamil Jankowski.---------------------------- 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek 

handlowych wybrało Na Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusza Pana Kamila 

Dawida Jankowskiego.  (uchwała numer 1 ).------------------------------------------------------------- 

Wyboru Przewodniczącego dokonano w głosowaniu tajnym, przy liczbie akcji, z których 

oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem dziesiątych procenta) w kapitale 

zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 7642500 (siedem milionów 

sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset);--------------------------------------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się 

w trybie art. 4021 kodeksu spółek handlowych, przy czym ogłoszenie w przedmiocie 

zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało dokonane na stronie 

internetowej Spółki /www.ptisa.pl/ w dniu 17.05.2012r. (siedemnastego maja dwa tysiące 

dwunastego roku) i zgodnie z warunkami, określonymi w kodeksie spółek handlowych, w 
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Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 7642500 (siedem milionów 

sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami 

statutu spółki jest zdolne do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------- 

II. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki POWSZECHNE TOWARZYSTWO 

INWESTYCYJNE S.A. z siedzibą w Poznaniu podjęło następującej treści uchwały:----------- 

 
UCHWAŁA NUMER 2 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.  

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 
 

w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z 

siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: -------------------------------------- 

1. Otwarcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------- 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  ------------------------------------------------------------------------------ 

5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu „Sprawozdania z działalności w roku obrotowym 

2011”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.  Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011”.------- 

7. Przedstawienie przez Zarząd „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 

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

8. Przedstawienie przez Zarząd „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy 2011”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Sprawozdania z 

działalności w roku obrotowym 2011”. --------------------------------------------------------------------- 

10. Przedstawienie przez Zarząd „Planu połączenia Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z Metro Nieruchomości S.A.”.  --------------------------------------------------- 

11. Podjęcie uchwał dotyczących: -------------------------------------------------------------------------- 

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, -------- 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, ------------------------------ 
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c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 

obrotowym 2011, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 

obrotowy 2011,  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) podziału zysku za rok obrotowy 2011, ------------------------------------------------------------------ 

f) przeznaczenia zysku netto wynikającego ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości 

wykazanego za rok obrotowy 2009 na kapitał zapasowy, -------------------------------------------- 

g) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011,--  

h) udzielenia absolutorium dla Zarządu za rok obrotowy 2011, ------------------------------------- 

i) udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,------------- 

j) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, -------------------------------------------------------------------- 

k) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------- 

l) przyjęcia Planu połączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą 

w Poznaniu (Spółki Przejmującej) z Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie (Spółki 

Przejmowanej), --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

m) połączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu z 

Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie. ---------------------------------------------------------- 

12. Wolne głosy i wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------

13. Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
          UCHWAŁA NUMER 3 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 
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w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 2. 

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego 

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

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

    UCHWAŁA NUMER 4 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Spółki za rok 

obrotowy 2011”  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) kodeksu 

spółek handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 

Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Poznaniu za okres od dnia 

01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do dnia 31.12.2011r. 

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku)”. ------------------------------ 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 
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- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
          UCHWAŁA NUMER 5 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S półki za rok obrotowy 

2011  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego  S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu jednostkowego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy 

ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej na listę Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115 (trzy tysiące  sto piętnaście), z badania 

tego sprawozdania, na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, 

zatwierdza: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 

31.12.2011r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące jedenastego roku), wykazujące 

po stronie aktywów i pasywów wartość 90 247 tys. zł,  ------------------------------------------- 

2. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. 

(pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku), wykazujące całkowite dochody 

ogółem w kwocie 23 990 tys. zł i zysk netto w wysokości 6 067 tys. zł;----------------------- 

3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011r. 

(pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) – 31.12.2011r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku), wykazujące wzrost kapitału 

własnego o kwotę 48 990 tys. zł, ----------------------------------------------------------------------- 

4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r. (pierwszy 
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stycznia dwa tysiące jedenastego roku) – 31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego 

grudnia dwa tysiące jedenastego roku), wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych 

netto o kwotę 2 708 tys. zł. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

       UCHWAŁA NUMER 6 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania Zarz ądu z działalno ści Grupy Kapitałowej 

za rok obrotowy 2011”  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 ust. 1) kodeksu 

spółek handlowych, postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego za okres od dnia 01.01.2011r. 

(pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do dnia 31.12.2011r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku)”. -------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 
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- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

       

 UCHWAŁA NUMER 7 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozda nia finansowego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2011  

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz opinii Biegłego Rewidenta firmy 

ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej na listę Krajowej 

Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3115 (trzy tysiące  sto piętnaście), z badania 

tego sprawozdania, na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, 

zatwierdza: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 

31.12.2011r. (trzydziesty pierwszy grudnia dwa tysiące jedenastego roku), 

wykazujące po stronie aktywów i pasywów wartość 97 503 tys. zł,  ---------------------- 

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2011r. 

(pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do 31.12.2011r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku), wykazujące całkowite dochody 

ogółem w kwocie 25 009 tys. zł i zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki 

dominującej w wysokości 25 149 tys. zł;---------------------------------------------------------- 

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2011r. 

(pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) – 31.12.2011r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku), wykazujące wzrost kapitału 

własnego o kwotę 49 762 tys. zł, ------------------------------------------------------------------- 

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011r. 

(pierwszy stycznia dwa tysiące jedenastego roku) – 31.12.2011r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku), wykazujące zmniejszenie 
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środków pieniężnych netto w wysokości 2 647 tys. zł. --------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

    UCHWAŁA NUMER 8 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: zatwierdzenia „Sprawozdania z działalno ści Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2011”  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie art. 395 § 5 

kodeksu spółek handlowych, zatwierdzić „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

           

    UCHWAŁA NUMER 9 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
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POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

 

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 201 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie art. 395 § 2 ust. 2) 

kodeksu spółek handlowych, zysk netto w wysokości 6.067.342,62 zł (sześć milionów 

sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze) za 

rok obrotowy 2011, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ---------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

     UCHWAŁA NUMER 10 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: przeznaczenia zysku netto wynikaj ącego ze zmiany zasad (polityki) 

rachunkowo ści wykazanego za rok obrotowy 2009 na kapitał zapas owy  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zysk netto w wysokości 

150.203,88 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy), 

wynikający ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości przyjętych w roku 2009 przez Spółkę 

i przejścia z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy 

Rachunkowości,   przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. ------------------------------------ 

 



 10 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

        UCHWAŁA NUMER 11 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarz ądu absolutorium z wykonania obowi ązków za 

rok 2011  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu 

Kamilowi Jankowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2011r. 

(pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do dnia 31.12.2011r. (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku). --------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 6900000 (sześć milionów dziewięćset 

tysięcy), stanowiących 47,6 %  (czterdzieści siedem procent sześć dziesiątych procenta) w 

kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 6900000 (sześć milionów 

dziewięćset tysięcy),--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 6900000 (sześć milionów dziewięćset tysięcy) głosów, przy braku 

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych sprzeciwów. ---------------------- 

 

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

 

           UCHWAŁA NUMER 12 
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ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abs olutorium z wykonania 

obowi ązków za rok 2011  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Maciejowi Sławoszowi Karczewskiemu z wykonania obowiązków za 

okres od dnia 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do dnia 

31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).--------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

UCHWAŁA NUMER 13 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abs olutorium z wykonania 

obowi ązków za rok 2011  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Jakubowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 

01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do dnia 31.12.2011r. 

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).-------------------------------- 
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Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7092500 (siedem milionów 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset), stanowiących 48,9 %  (czterdzieści osiem i dziewięć 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7092500 (siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset);--------------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7092500 (siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) 

głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

     UCHWAŁA NUMER 14 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abs olutorium z wykonania 

obowi ązków za rok 2011  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 

01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do dnia 31.12.2011r. 

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku). ------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

       

UCHWAŁA NUMER 15 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 
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POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abs olutorium z wykonania 

obowi ązków za rok 2011  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu z wykonania obowiązków za 

okres od dnia 01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do dnia 

31.12.2011r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku). -------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

UCHWAŁA NUMER 16 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej abs olutorium z wykonania 

obowi ązków za rok 2011  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Jackowi Ziółkowskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 

01.01.2011r. (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku) do dnia 31.12.2011r. 

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku). ------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 
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- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

       UCHWAŁA NUMER 17 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego  S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać ze składu Rady 

Nadzorczej Pana Macieja Sławosza Karczewskiego. -------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

UCHWAŁA NUMER 18 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej  
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego  S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odwołać ze składu Rady 

Nadzorczej Pana Andrzeja Dariusza Mioduszewskiego.---------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

UCHWAŁA NUMER 19 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego  S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady 

Nadzorczej Panią Monikę Hałupczak. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

  

   UCHWAŁA NUMER 20 
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ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego  S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać do składu Rady 

Nadzorczej Pana Pawła Sobków. --------------------------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym: -------------------------------------------------------------------- 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

   

 

 UCHWAŁA NUMER 21 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzor czej  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego  S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie § 9 pkt 8 Statutu Spółki, 

postanawia dokonać zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, w ten 

sposób, że: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 600,00 zł 

(sześćset złotych) brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,---------------------- 

2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 

500,00 zł (pięćset złotych) brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, ---------- 
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3. Wynagrodzenie płatne jest za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, stwierdzony 

na podstawie protokołu i listy obecności.--------------------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

   UCHWAŁA NUMER 22 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

zatwierdzenia „Planu poł ączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego 
S.A. z siedzib ą w Poznaniu (Spółka Przejmuj ąca) z Metro Nieruchomo ści S.A. z 
siedzib ą w Iławie (Spółka Przejmowana)” i odst ąpienia od badania Planu 
poł ączenia przez biegłego oraz wydania opinii  

 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zatwierdzić „Plan połączenia 

Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka 

Przejmująca) z Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie (Spółka Przejmowana)” 

przedstawiony przez Zarząd Spółki. -------------------------------------------------------------------- 

 

                                    § 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego  S.A. z siedzibą w Poznaniu postawia, na podstawie art. 503 (1) § 1 ust. 

3 kodeksu spółek handlowych, odstąpić od badania Planu połączenia przez biegłego 

oraz wydania z tego badania opinii. --------------------------------------------------------------------- 
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Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

UCHWAŁA NUMER 23 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY 

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. 

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 

Z DNIA 15 CZERWCA 2012 ROKU 

w sprawie: poł ączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.  z 
siedzib ą w Poznaniu (Spółka Przejmuj ąca) z Metro Nieruchomo ści S.A. z siedzib ą 
w Iławie (Spółka Przejmowana)  
 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa 

Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 506 kodeksu spółek 

handlowych, postanawia, co następuje:---------------------------------------------------------------- 

1. Wyrazić zgodę na połączenie Spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: 60-842 Poznań, ulica 

Dąbrowskiego numer 49/13 (czterdzieści dziewięć/trzynaście), wpisanej do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319603, której akta 

rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale 

zakładowym w wysokości 14.500.000,00 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy 

złotych) – „Spółka Przejmująca” ze spółką Metro Nieruchomości Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Iławie, adres: 14-200 Iława, ulica Grunwaldzka numer 13 

(trzynaście), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000370888, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w 
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wysokości 20.130.248,00 zł (dwadzieścia milionów sto trzydzieści tysięcy 

dwieście czterdzieści osiem złotych), kapitale wpłaconym 20.130.248,00 zł 

(dwadzieścia milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem 

złotych), NIP: 7441795251 – „Spółka Przejmowana”, przez przeniesienie na 

Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, na warunkach 

określonych w Planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy 

łączących się Spółek – uchwałą Zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 

08.05.2012r. (ósmego maja dwa tysiące dwunastego roku) oraz uchwałą 

Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 08.05.2012r. (ósmego maja dwa tysiące 

dwunastego roku) i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki Przejmującej 

nieprzerwanie od dnia 08.05.2012r. (ósmego maja dwa tysiące dwunastego 

roku) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej nieprzerwanie od dnia 

08.05.2012r. (ósmego maja dwa tysiące dwunastego roku) („Plan 

Połączenia”).—--------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Plan Połączenia stanowi załącznik numer 1 (jeden) do niniejszej uchwały.---------- 

3. Na podstawie art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych wyrazić zgodę na Plan 

Połączenia.       -------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Statut Spółki Przejmującej (Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.) w 

związku z połączeniem, nie ulega zmianom.  ----------------------------------------------- 

 

                                    

                               § 2. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji. ------------------------------------------- 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: ------------------------------------------------------------------ 

- przy liczbie akcji, z których oddano ważne głosy – 7642500 (siedem milionów sześćset 

czterdzieści dwa tysiące pięćset), stanowiących 52,7 %  (pięćdziesiąt dwa i siedem 

dziesiątych procenta) w kapitale zakładowym oraz przy łącznej liczbie ważnych głosów 

7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset); -------------------------- 

- „za” uchwałą oddano 7642500 (siedem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące 

pięćset) głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” i braku zgłoszonych 

sprzeciwów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. 
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Po podjęciu powyższych uchwał i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-------------------------------------------------------- 

Do protokołu załączono listę obecności oraz pełnomocnictwo.-------------------------------------- 

 

IV. 

Wypisy aktu mogą być wydawane akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości 

egzemplarzy.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Koszty protokołu ponosi Spółka. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

V.  

Pobrano:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) wynagrodzenie w myśl rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 

 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  

(DZ.U. Nr 148 poz 1564 z uwzględnieniem zmian) 

- § 9 ust. 1 pkt 2) ………………………………………………………………………..750,00 zł 

- § 12  - za 3 wypisy tego aktu …………………………….……………....................345,00 zł 

2) podatek VAT, tj. 23% od kwot  w pkt 1)…........................................................251,16 zł 

Razem: ................................................................................................................1.346,16 zł 

Słownie: (jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć złotych szesnaście groszy). ------------------ 

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrano na podstawie art. 2 pkt 6a) ustawy z 

dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 

ze zmianami). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akt ten odczytano Przewodniczącemu Zgromadzenia, przyjęto i podpisano.-------------------- 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


