
 

 

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  ZWYCZAJNE  

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 

 BROAD GATE S.A.  

W DNIU 29 CZERWCA 2012 ROKU 

 

 

 „Uchwała nr 1 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Broad Gate Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Osińskiego.” 

Adam Osiński stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu 

tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, 

któremu przysługuje 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy 

pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i 

dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 2.057.524 

(dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) 

ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt 

siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, przy braku 

ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.  
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Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził 

sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący 

stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z 

postanowieniami przepisów art. 399 i 4021 Kodeksu spółek handlowych, 

przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego co najmniej na dwadzieścia 

sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia, i stwierdził że na Walnym 

Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz, któremu przysługuje 2.057.524 

(dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, 

na które to akcje przypada 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) głosów, co stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt 

dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, zatem Walne 

Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie objętym 

porządkiem obrad, oraz że stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu 

spółek handlowych przy niniejszym Zgromadzeniu nie mają zastosowania 

przepisy o jawności i tajności głosowania.  

 

„Uchwała nr 2 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Broad Gate S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 

31 grudnia 2011 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 

cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 3 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

Broad Gate S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu jednostkowego 

sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, postanawia zatwierdzić 

jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki  składające się z:  

1. wprowadzenia;  

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po 

stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22.989.273,92 zł (dwadzieścia 

dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze);  

3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 

dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.211.457,51 

zł (jeden milion dwieście jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 

złotych pięćdziesiąt jeden groszy);  

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011 

wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 11.883.322,51 zł 

(jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia 

dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy)  

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu 

środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 

grudnia 2011 roku o kwotę 241.581,49 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy 

pięćset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy);  

6. dodatkowych informacji i objaśnień.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 
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miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 

cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

  

 

„Uchwała nr 4 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Broad Gate S.A.za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 

2011 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 § 5  kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011 

postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy 

kapitałowej za rok obrotowy 2011, na które składa się:  

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;  
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2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Broad Gate S.A. 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje kwotę 33.316.341,81 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta 

szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden 

groszy);  

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej Broad 

Gate S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 

2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.329.153,32 zł (jeden milion 

trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści 

dwa grosze);  

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 

obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.962.941,20 zł 

(jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset 

czterdzieści jeden złotych dwadzieścia groszy);  

5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy 

kapitałowej Broad Gate S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku 

do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków 

pieniężnych o kwotę 373.961,82 zł (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące 

dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze);  

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą N 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 5 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 

roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 

2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 6 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2  uchwala co 

następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok 

obrotowy 2011 w kwocie 1.211.457,51  zł (jeden milion dwieście jedenaście 

tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) 

przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

  

 

„Uchwała nr 7 

z dnia 29 czerwca 2012roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z 

wykonania obowiązków w roku 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jeleniewskiemu - 

Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres 

pełnienia funkcji w roku 2011.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 8 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z 

wykonania obowiązków w roku 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Brzezińskiemu - 

członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres 

pełnienia funkcji od 1 stycznia do 31 lipca 2011 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 9 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z 

wykonania obowiązków 

w roku 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alkowi Yourievich Fesenko.- 

członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres 

pełnienia funkcji  od 31 lipca 2011 do 31 grudnia 2011 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 10 

z dnia 29 czerwca 2012roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady 

Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Wiśniewskiemu - 

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania 

obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 



 
13 

cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 11 

z dnia 29 czerwca 2012roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - 

członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za 

okres pełnienia funkcji w roku 2011.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 12 

z dnia 29 czerwca 2012roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Osińskiemu - 

członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za 

okres pełnienia funkcji w roku 2011.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 13 

z dnia 29 czerwca 2012roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Szaciło - członkowi 

Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia 

funkcji od dnia 1 stycznia do dnia 22 grudnia 2011 roku.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 14 

z dnia 29 czerwca 2012roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2011 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Gustawowi Grothowi - 

członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za 

okres pełnienia funkcji w roku 2011.  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

  

 

„Uchwała nr 15 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany 

Statutu Spółki 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 431 Kodeksu spółek 

handlowych, uchwala co następuje:  

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy 

złotych), to jest z kwoty 394.171,50 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery 

tysiące sto siedemdziesiąt jeden zł 50/100) do kwoty nie mniejszej niż 

494.171,50 zł (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt 

jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 

nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E.  

3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.  
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4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny 

wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.  

5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących 

warunkach:  

a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w 

dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 

stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym 

akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych,  

b) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku 

papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy 

ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym 

akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.  

6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty 

przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja 

prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej 

niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.  

7. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty 

przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja 

prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona nie więcej 

niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.  

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 

§2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej 

nastąpi w terminie do dnia 31 września 2012 roku.  

§ 2. 

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą 

przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru 
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akcji serii E a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej 

tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki 

pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E 

w całości.  

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje 

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Broad Gate S.A. prawa 

poboru akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji 

serii E właścicielom spółek prowadzących działalność w tej samej branży co 

Broad Gate S.A., w ramach rozliczenia transakcji nabycia przez Spółkę 

udziałów / akcji w tych spółkach. W opinii Zarządu Spółki rozwiązanie takie 

przyczyni się do umożliwienia nabycia przez Broad Gate S.A. udziałów /akcji 

spółek prowadzących działalność w tej samej branży co Spółka, a w dalszej 

perspektywie zapewni Spółce doskonałe warunki do rozwoju i umacniania 

pozycji na rynku. W efekcie, z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe 

i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie 

powinno przynieść nabycie udziałów / akcji w tych spółkach, pozbawienie 

dotychczasowych akcjonariuszy Broad Gate S.A. prawa poboru akcji serii E 

leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. 

Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do 

ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w 

możliwie najkrótszym terminie. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do 

określenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii E jest uzasadnione 

koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem 

nieznanych w chwili obecnej warunków makro i mikroekonomicznych, a 

także przebiegu negocjacji z właścicielami spółek, których nabycie planuje 

Broad Gate S.A. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie 

przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje 

akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”  

§ 3. 
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Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w 

drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E, jednak nie niższej niż 10 zł 

(dziesięć złotych) każda oraz do ustalenia szczegółowych warunków 

przeprowadzenia emisji.  

§ 4. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się 

dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące 

brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 494.171,50 

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt jeden 

zł 50/100) i dzieli się na 2.567.800 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem 

tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) każda, 285.310 ( dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy 

trzysta dziesięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr 

(dziesięć groszy) każda, 580.000 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na 

okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć gorszy) każda, 

508.605 (pięćset osiem tysięcy sześćset pięć) akcji na okaziciela serii D o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, oraz nie mniej niż 

1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 

(dziesięć) groszy każda.”  

§ 5. 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 
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cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

„Uchwała nr 16 

z dnia 29 czerwca  2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie zmiany statutu   

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z 

siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia co następuje:  

§ 1 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany w § 21 

Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 4 o następującym brzmieniu:  

„4.W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w 

miejsce  zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka 

Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka 

Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej 

wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków 

dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady 

Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do 

zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat 

dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia 

przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu 

dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego 

członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o  którym mowa w zdaniu 

poprzednim, mandat dokooptowanego  członka Rady Nadzorczej wygasa z 
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chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była 

zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego 

członka.”  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.  

§ 3 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego 

statutu.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 

cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

  

 

„Uchwała nr 17 

z dnia 29 czerwca  2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E lub praw 

do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
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S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji 

akcji Spółki serii E lub praw do akcji serii E 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 

ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. nr 183 poz. 1538) uchwala co następuje:  

§ 1. 

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji 

serii E lub praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).  

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i 

złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw do akcji 

serii E Spółki.  

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania 

wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:  

a) wprowadzenia akcji E lub praw do akcji serii E Spółki do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek 

NewConnect),  

b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 

Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw 

do akcji serii E Spółki,  

c) dokonania dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E 

Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy 

lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E lub praw do 

akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.  
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 

cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

  

 

„Uchwała nr 18 

z dnia 29 czerwca  2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na 

rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając w oparciu o przepis art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych, uchwala co następuje:  

§ 1. 
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Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o 

dopuszczenie akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B, akcji Spółki serii C, 

akcji Spółki serii D oraz akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

§ 2. 

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki 

do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do 

realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do:  

1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji 

Nadzoru Finansowego, w szczególności, ale nie wyłącznie, mających na celu 

uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;  

2) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie akcji 

Spółki serii A, akcji Spółki serii B, akcji Spółki serii C, akcji Spółki serii D oraz 

akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;  

3) przeniesienia akcji Spółki serii A, akcji Spółki serii B, akcji Spółki 

serii C,akcji Spółki serii D, oraz akcji serii E Spółki notowanych dotychczas w 

alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do obrotu na rynku 

regulowanym organizowanym  przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 



 
26 

cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta.  

 

Uchwała nr 19 

z dnia 29 czerwca  2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000360044 

w sprawie powołania  członka Rady Nadzorczej 

 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate  S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385  §1 kodeksu spółek 

handlowych, uchwala co następuje:  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Leszka 

Wiśniewskiego (PESEL 56062001835) do składu Rady Nadzorczej Spółki.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wziął udział Adam Osiński 

– pełnomocnik akcjonariusza Spółki, któremu przysługuje 2.057.524 (dwa 

miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji, co 

stanowi 52,20 % (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia setnych procent) kapitału 

zakładowego, z których oddano 2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem 

tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą – 

2.057.524 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia 

cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, 

wobec czego uchwała została powzięta. 


