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Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki 

Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2012 roku (akt 

notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A 

Nr 2340/12), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami 
 

 

Uchwała Nr 1/2012 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 

powoływanej przez Walne Zgromadzenie 

§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w 

oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić 

tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, 

komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 943 470 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 

Uchwała Nr 2/2012 

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 

§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia 

niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję 

skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Anny Plaskoty - jako Przewodniczącej 

komisji skrutacyjnej i Marcina Kopytka - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
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Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 943 470 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 

Uchwała Nr 3/2012 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia 

niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu 

zawartym  w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 18 maja 

2012 roku :   

−−−− zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej 

Spółki (http://www.taxusfund.pl),   

−−−− zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze 

raportu ESPI Nr 5/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”,  - 

−−−− w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących zgodnie z postanowieniami 

właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA– w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 12/2012 „Zwołanie 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”.  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 943 470 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
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Uchwała Nr 4/2012 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok 

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Taxus Fund 

Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Taxus Fund Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, za 

okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., zaopiniowane przez niezaleŜnego biegłego rewidenta Beatę 

Kucińską (nr ewidencyjny 10917) działającą w imieniu Biura Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o. 

z siedzibą w Łodzi (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 64), złoŜone z :   

− wprowadzenia do sprawozdania finansowego ;   

− bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 5 938 021,95 zł  (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia 

jeden złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) ;   

− rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 

r., wykazującego zysk netto w wysokości 580 320,18 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta 

dwadzieścia złotych osiemnaście groszy) ;   

− zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2011, za okres                         

od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazującego zwiększenie kapitału (funduszu) własnego                   

o kwotę  580 320,18 zł  (pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych osiemnaście groszy) ;   
− rachunku przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r.                           

do 31.12.2011 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 139 
709,49 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy)  ;   

− dodatkowych informacji i objaśnień.  - 

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 4 416 964 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 526 506 
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Uchwała Nr 5/2012 

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok 

§ 1. [Podział zysku Spółki]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i przy 

uwzględnieniu postanowień art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust. 2 

pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku 

Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu 

finansowym Spółki za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – niniejszym postanawia 

przeznaczyć zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 (za okres od dnia 1 

stycznia 2011 roku  do dnia 31 grudnia 2011 roku), w łącznej kwocie 580 320,18 zł (pięćset 

osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych osiemnaście groszy) na kapitał zapasowy Spółki.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/2012 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 943 470 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 

Uchwała Nr 6/2012 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Annie Plaskocie absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2011 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Taxus Fund Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego 

sprawozdania – udziela Annie Plaskocie, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r.  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
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Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 4 416 964 

Liczba głosów „przeciw”: 887 680 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 638 826 
 
 

Uchwała Nr 7/2012 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Jackowi Krali absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2011 roku 

§ 1.  [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Taxus Fund Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011, w okresie od 01.01.2011 r. do 

31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego 

sprawozdania – udziela Jackowi Krali, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 824 831 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 53 234 
 
 

Uchwała Nr 8/2012 

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej – Jarosława Turka 

§ 1. [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie § 19 ust. 7 zdanie pierwsze Statutu Spółki, zatwierdza 
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niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady 

Nadzorczej w osobie Jarosława Turka, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady 

Nadzorczej Spółki Nr 07/05/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 4 327 110 

Liczba głosów „przeciw”: 1 616 360 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 

Uchwała Nr 9/2012 

w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej – Michała Krali 

§ 1.  [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie § 19 ust. 7 zdanie pierwsze Statutu Spółki, zatwierdza 

niniejszym powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady 

Nadzorczej w osobie Michała Krali, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej 

Spółki Nr 08/05/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku.   

§ 2 [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 790 450 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,32% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 790 450 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 790 450 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
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Uchwała Nr 10/2012 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium                        

z wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela Pawłowi Walczakowi, pełniącemu funkcję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, 

za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 943 470 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,21% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 943 470 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 943 470 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 

Uchwała Nr 11/2012 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium                        

z wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela Jerzemu Gądkowi, pełniącemu funkcję 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 

roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
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Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 931 753 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 73,06% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 931 753 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 931 753 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 
 

Uchwała Nr 12/2012 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Chlebnemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela Jerzemu Chlebnemu, pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 676 073 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 69,91% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 676 073 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 676 073 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 

Uchwała Nr 13/2012 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Krali absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
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oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela Jackowi Krali, pełniącemu funkcję Członka 

Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia 

funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.  - 
 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 826 348 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 71,76% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 826 348 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 826 348 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 
 

Uchwała Nr 14/2012 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Turkowi absolutorium                          

z wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela Piotrowi Turkowi, pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 30.06.2011 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 891 753 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 72,57% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 891 753 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 891 753 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
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Uchwała Nr 15/2012 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Turkowi 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności  w roku obrotowym 2011 – udziela Jarosławowi Turkowi, pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.  
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 891 753 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 72,57% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 891 753 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 4 275 393 

Liczba głosów „przeciw”: 1 616 360 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 
 

Uchwała Nr 16/2012 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Krali absolutorium                             

z wykonania obowiązków w 2011 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela Michałowi Krali, pełniącemu funkcję Członka 

Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia 

funkcji, tj. od dnia 01.07.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.  
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Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 738 733 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 70,68% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 738 733 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 738 733 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 
 

Uchwała Nr 17/2012 

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej bieŜącej kadencji 

§ 1. [Określenie liczby członków Zarządu kolejnej bieŜącej kadencji] 

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu Taxus Fund Spółki Akcyjnej z 

siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), wskutek upływu wspólnej, trzyletniej kadencji Zarządu 

Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki określa niniejszym 

liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki kolejnej (bieŜącej) kadencji na dwie osoby.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/2012: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 5 891 753 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 72,57% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 5 891 753 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 5 891 753 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 
 
 
 
 
 


