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KANCELARIA NOTARIALNA 
Jarosław Kasperek – Notariusz 
01-503 Warszawa 
aleja Wojska Polskiego 41 lok. 6 
tel. / faks (22) 828 26 24 

 
 

Repertorium: A nr      /2012 
 
 

A K T   N O T A R I A L N Y 
 

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwunastego roku 
(25.06.2012r.) w obecności Jarosława Kasperka – notariusza w Warszawie, 
prowadzącego kancelarię przy alei Wojska Polskiego 41 lokal numer 6, przybyłego do 
budynku połoŜonego w Warszawie w Zespole Rezydencji Belweder – Klonowa, przy 
ulicy Flory numer 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (adres 
Spółki: Warszawa 01-231, ul. Płocka numer 11/13, REGON 141482716, NIP 
5272579235), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego KRS  366338.--------------------------------------------------------------- 

 

PROTOKÓŁ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z Art. 409 kodeksu spółek handlowych, 
otworzył o godzinie 12.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Aleksander Jarosław 
Trojanowicz oświadczając, Ŝe w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie. --------------------------------------------------------------------------- 
 
§2.  Następnie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia została zgłoszona 
kandydatura Pana Piotra Epsztein.--------------------------------------------------------------- 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przystąpiło do głosowania nad 
wyborem Przewodniczącego.--------------------------------------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 1/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
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w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 
 

§ 1. 

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana 
Piotra Epsztein. ------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339   głosach 
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się 

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 

§ 3. 

Pan Piotr Epsztein wybór przyjął.-------------------------------------------------------- 
 
§3. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją  
i stwierdził, Ŝe Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 25.06.2012,  
o godz. 12:00, w ZESPOLE REZYDENCJI BELWEDER – KLONOWA, ul. FLORY 
2 w Warszawie oraz Ŝe Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyŜ 
zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 4021 kodeksu spółek 
handlowych, przy czym wyjaśnił, Ŝe ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki.------------------------ 
Przewodniczący stwierdził, Ŝe na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze 
uprawnieni łącznie z 7.815.339 akcji dających łącznie 7.815.339 głosów, co 
potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. Wobec 
powyŜszego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Ŝe Zgromadzenie jest 
zdolne do powzięcia uchwał.------------------------------------------------------------------- 
 
§4. Wobec otwarcia Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, 
stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał, przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.-- 

 
§5. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 2/12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  

Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na 
stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieŜącym nr 18/2012 w dniu 29 
maja 2012 roku.------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 

 
W tym miejscu Akcjonariusz Bank BPS SA zgłasza projekty uchwał dotyczących 
spraw objętych punktami 13, 14, 15 i 16 porządku obrad. Przewodniczący przystąpił 
do odczytania treści tych projektów.  ----------------------------------------------------------- 
 
§6. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 3/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 
rok 2011 

 

§ 1. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu 
z działalności Spółki w roku 2011.---------------------------- ---------------------------------- 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
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§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 4/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 
obrotowy 2011  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie 
finansowe Spółki za rok 2011, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., w skład 
którego wchodzą:----------------------------------------------------------------------------------- 
-   bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i 
pasywów wykazuje kwotę 39.107.543,68 zł (trzydzieści dziewięć milionów sto siedem 
tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 68/100 ),------------------------------------------------ 
-   rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 
wykazujący zysk netto w kwocie 1.155.456,05 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć 
tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 05/100),------------------------------------------ 
-   sprawozdanie z przepływów pienięŜnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 
grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŜnych netto w ciągu 
roku obrotowego w kwocie 2.797.093,23 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 23/100),----- ------------------------------------- 
-   zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 
2011 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 15.494.102,62 zł (piętnaście 
milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwa złote 62/100),---------------- 
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------ 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym,  
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-
---------------------------------- 

 
§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------- 

UCHWAŁA NR 5/12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  

Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 25 czerwca 2012 roku 
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w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego 
Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok 

obrotowy 2011 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawo- 
zdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku 
zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011.------------------------------  

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 

 
§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 6/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  Joannie Emilii Nowickiej - 

Kempny z wykonania obowiązków za rok 2011 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 
Udziela się Prezesowi Zarządu, Joannie Emilii Nowickiej - Kempny absolutorium z 
wykonywania obowiązków za 2011 rok.--------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się   

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
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§10. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 7/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Barbarze Renacie Grześ z 

wykonania obowiązków za rok 2011 
 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu, Barbarze Renacie Grześ absolutorium z 
wykonywania obowiązków za 2011 rok.--------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 

 
§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 8/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, 

Aleksandrowi Jarosławowi Trojanowiczowi z wykonania obowiązków 
za rok 2011 

 

 § 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrowi Jarosławowi 
Trojanowiczowi, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2011 rok.---------------- 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym,  
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
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łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 

 
§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 9/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Annie Ewie Zawada  

z wykonania obowiązków 
za rok 2011 

  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej, Annie Ewie Zawada, absolutorium z 
wykonywania obowiązków za 2011 rok.-------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym,  
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się 

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 

 
§13. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 10/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Annie Sadzińskiej 

z wykonania obowiązków 
za rok 2011 

  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 
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Udziela się członkowi Rady Nadzorczej, Annie Sadzińskiej, absolutorium z 
wykonywania obowiązków za 2011 rok.-------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się   

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
 
§14. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 11/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  Teresie GraŜynie 

Kudlickiej z wykonania obowiązków 
za rok 2011 

  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 

Udziela się Teresie GraŜynie Kudlickiej pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej w 
okresie od 27.09.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. absolutorium z wykonywania 
obowiązków za 2011 rok.----------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
 
§15. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 12/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
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w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
 Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk 

z wykonania obowiązków 
za rok 2011 

  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 

Udziela się Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk pełniącej funkcję członka Rady 
Nadzorczej, od 27.09.2011 r. do 31.12.2011 r., absolutorium z wykonywania 
obowiązków za 2011 rok.------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
 

§16. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 13/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz w przedmiocie podziału 

niepodzielonej części zysku za rok obrotowy 2009 

  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2011 w 
wysokości 1.155.456,05 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt sześć złotych 05/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy 
utworzony w Spółce, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.---------------- 

§ 2. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę 187.378,39 zł (sto osiemdziesiąt 
siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 39/100) stanowiącą niepodzieloną 
część zysku za rok obrotowy 2009, wykazaną w Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 
rok 2011 sporządzonym na dzień 31 grudnia 2011 r. w kapitałach własnych pod 
pozycją „zysk/(strata) z lat ubiegłych – zysk za 2009 rok”, przeznaczyć w całości na 
kapitał zapasowy utworzony w Spółce, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek 
handlowych. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 3. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
 

§17. Przewodniczący stwierdził, Ŝe pod głosowanie zostanie poddana w pierwszej 
kolejności uchwała o treści zgodnej z projektem zgłoszonym w dniu dzisiejszym przez 
Akcjonariusza Bank BPS SA. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą 
uchwałę:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 14/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu 13 porządku obrad dotyczącego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1750000 akcji nowej 

emisji ze środków własnych Spółki 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 par. 2 ksh 
niniejszym uchwala co następuje: --------------------------------------------------------------- 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od rozpoznania punktu 13 porządku obrad 
w przedmiocie dotyczącym podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 
emisji 1750000 akcji nowej emisji ze środków własnych Spółki wskazanego w 
projekcie uchwały nr 14/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazanej w 
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami 
ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz na stronie internetowej Spółki.----------------- 
 

§2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
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§18. Wobec podjętej uchwały nr 14/12 Przewodniczący stwierdził, Ŝe pod głosowanie 
zostanie poddana w pierwszej kolejności uchwała o treści zgodnej z projektem 
zgłoszonym w dniu dzisiejszym przez Akcjonariusza Bank BPS SA. jako najdalej 
idąca i uwzględniająca uchwałę nr 14/12. Przewodniczący poddał pod głosowanie 
następującą uchwałę:------------------------------------------------------------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 15/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niŜ 

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem 
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 

§ 1 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyŜszyć kapitał zakładowy 

Spółki o kwotę nie większą niŜ 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) 
złotych, tj. z kwoty 8.251.000 (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt jeden 
tysięcy) złotych do kwoty nie wyŜszej niŜ 9.751.000 (dziewięć milionów 
siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych w drodze emisji, z wyłączeniem 
prawa poboru, nie więcej niŜ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł kaŜda. ---- 

2. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pienięŜnymi wniesionymi w całości 
przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału zakładowego.---------------------- 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia Zarząd Spółki do określenia 
wysokości ceny emisyjnej akcji serii E, przy zastrzeŜeniu iŜ cena emisyjna akcji 
nie moŜe być niŜsza niŜ 5,30 (pięć 30/100) złotych za akcję.  ---------------------- 

4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, 
jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 
stycznia 2012r.------------------------------------------------------------------------------ 

5. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej 
zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie 
umów objęcia akcji.------------------------------------------------------------------------ 

6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do uzyskania 
akceptacji Rady Nadzorczej Spółki listy podmiotów do których zostanie 
skierowana oferta objęcia akcji serii E. ------------------------------------------------- 

7. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu 
wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia 
akcji serii E.--------------------------------------------------------------------------------- 

8. Określa się, Ŝe umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 
30.09.2012 r. ------------------------------------------------------------------------------- 

9. PodwyŜszenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach ust.1 oraz 
ust. 3 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w 
drodze subskrypcji prywatnej. UpowaŜnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki 
do złoŜenia przed zgłoszeniem podwyŜszenia kapitału zakładowego do rejestru 
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sądowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 Kodeksu Spółek 
Handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o 
wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. ---------------------------------- 

§ 2 
1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, sporządzoną zgodnie z art. 433 
§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 28 maja 2012 r., uzasadniającą wyłączenie 
prawa poboru i sposób ustalenia ceny emisyjnej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
postanawia wyłączyć w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące 
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.------------------------------------------------------ 
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest cel emisji 
akcji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E środków 
finansowych potrzebnych do dalszego rozwoju spółki w zakresie prowadzonej przez 
Spółkę działalności gospodarczej. Z powyŜszych względów oraz w oparciu o 
przedstawioną opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leŜy w interesie 
spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy 
oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalenia ceny emisyjnej 
akcji serii E. Celem wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest: --- 
a. zwiększenie udziału w gronie akcjonariuszy Spółki Banków Spółdzielczych Grupy 
BPS, umoŜliwiając czynne uczestnictwo w działalności i rozwoju Spółki, --------------- 
b. zwiększenie liczby akcjonariuszy, w tym równieŜ poprzez pozyskanie inwestorów 
indywidualnych, w celu zapewnienia oczekiwanego przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.  zwiększonego obrotu akcjami na rynku. ------------ 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------- 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
 
Wobec przyjęcia powyŜszej uchwały Przewodniczący stwierdził, Ŝe głosowanie 
nad pozostałymi projektami uchwały nr 15/12 jest bezprzedmiotowe.---------------- 

§19. Wobec podjętych uchwał nr 14/12 oraz nr 15/12 Przewodniczący stwierdził, Ŝe 
pod głosowanie zostanie poddana w pierwszej kolejności uchwała o treści zgodnej z 
projektem zgłoszonym w dniu dzisiejszym przez Akcjonariusza Bank BPS SA. jako 
najdalej idąca  i uwzględniająca uchwały nr 14/12 oraz nr 15/12. Przewodniczący 
poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------------------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 16/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
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w sprawie wyraŜenia zgody na dematerializację akcji serii E i PDA serii E i ich 
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
§ 1 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraŜa zgodę na:---------------------------------- 
a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E oraz Praw do Akcji serii E 

(PDA serii E) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie 
Obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 
183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);---------------------------- 

b) ZłoŜenie akcji Spółki serii E  w depozycie prowadzonym przez Krajowy 
Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA (KDPW).------------ 

c)  Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E oraz Praw do Akcji serii 
E zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).------- 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia Zarząd Spółki do:------------------- 
a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą 

zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E oraz Praw do Akcji serii 
E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu 
„NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 
lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 
1538 z późn. zm.) przez GPW,--------------------------------------------------- 

b) ZłoŜenia akcji Spółki serii E  w depozycie prowadzonym przez KDPW, 
c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do 

dematerializacji akcji Spółki serii E oraz Praw do Akcji serii E, w tym w 
szczególności do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów 
Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów 
wartościowych, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E oraz Praw do 
Akcji serii E.------------------------------------------------------------------------ 

 
§ 2 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
Wobec przyjęcia powyŜszej uchwały Przewodniczący stwierdził, Ŝe głosowanie 
nad pozostałymi projektami uchwały nr 16/12 jest bezprzedmiotowe.---------------- 
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§20. Wobec podjętych uchwał nr 14/12, nr 15/12 oraz nr 16/12 Przewodniczący 
stwierdził, Ŝe pod głosowanie zostanie poddana w pierwszej kolejności uchwała o 
treści zgodnej z projektem zgłoszonym w dniu dzisiejszym przez Akcjonariusza Bank 
BPS SA. jako najdalej idąca  i uwzględniająca uchwały nr 14/12, nr 15/12 oraz nr 
16/12. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------- 

 
UCHWAŁA NR 17/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upowaŜnienia Rady Nadzorczej do ustalenia 

jednolitego tekstu Statutu Spółki. 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:------------------------------------ 

§ 1 
Zmianie ulega treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, Ŝe jego dotychczasowe 
brzmienie:------------------------------------------------------------------------------------------- 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.251.000 złotych (osiem milionów dwieście 
pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych ) i dzieli się na  8.251.000 akcji w tym:----------------- 
1) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 złoty 
kaŜda,------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) 2.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 złoty 
kaŜda, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 złoty 
kaŜda,------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4)  1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 złoty 
kaŜda”------------------------------------------------ ----------------------------------------------- 
uzyskuje nowe następujące brzmienie:------------------------------------------------------- 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŜ 9.751.000 (dziewięć milionów 
siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niŜ 9.751.000  
akcji w tym:----------------------------------------------------------------------------------------- 
1) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 złoty 
kaŜda,------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2) 2.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 1 złoty 
kaŜda, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 1 złoty 
kaŜda,------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4)  1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 1 złoty 
kaŜda,------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5) nie więcej niŜ 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 
1 złoty kaŜda.--------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upowaŜnia Radę Nadzorczą do uchwalenia 
jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał 
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 
25.06.2012r .--------------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 
Wobec przyjęcia powyŜszej uchwały Przewodniczący stwierdził, Ŝe głosowanie 
nad pozostałymi projektami uchwały nr 17/12 jest bezprzedmiotowe.---------------- 

 

§21. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 18/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki 

 

§ 1. 
Na podstawie § 20 ust. 6 oraz § 25 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie zatwierdza Regulamin działania Rady Nadzorczej Spółki uchwalony 
przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 28/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. Treść 
Regulaminu działania Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-  
 

§2. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 

 

§22. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 

 
UCHWAŁA NR 19/12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
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z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 

§ 1. 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki 
w brzmieniu o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ------------------- 

 
§ 2. 

Regulamin Walnego Zgromadzenia obowiązuje począwszy od następnego Walnego 
Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------- 

§3. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
waŜne głosy oddano z 7.815.339 akcji, co stanowi 94,72% kapitału zakładowego, przy 
łącznej liczbie 7.815.339 waŜnych głosów oddanych, przy 7.815.339 głosach  
oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku 
głosów wstrzymujących się  

i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.----------------------------------- 

 
§23. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący 
zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego Banku 
BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.------------------------------------------------ 
§24. Do niniejszego protokołu załączono listę obecności.------------------------------------ 
  
§25. Koszty tego aktu ponosi Spółka.----------------------------------------------------------- 

 
§26. ToŜsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra 
Epsztein, zamieszkałego w Warszawie (02-641) przy ulicy Malawskiego numer 7 m. 
105, PESEL 53111300055, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy tym 
akcie dowodu osobistego numer AFP 321769 waŜnego do dnia 02 grudnia 2014 roku.  

 
Do pobrania:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- podatek od czynności cywilnoprawnych – od kwoty 3.250.000,00 zł (trzy miliony 

dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 
września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2005 roku Nr 41, poz. 399) według stawki 0,5 % - po odliczeniu od podstawy 
opodatkowania kwoty 12.670,85 zł zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 powołanej 
ustawy ----------------------------------------------------------------------------- 16.187,00 zł 

- taksy notarialnej – na podstawie §3, §9, §17 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek 
taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ) - kwotę ------------------------ 9.895,00 zł 

- podatek od towarów i usług – na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) według 
stawki 23% kwotę ------------------------------------------------------------------2.275,85 zł  

Ogółem pobrano 28.357,85 złotych.------------------------------------------------------------- 
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Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-------------------------------------------- 

 


