
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z 
siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2012 roku, (protokół Walnego Zgromadzenia 
sporządzony  przez notariusza w Łodzi,   Jarosława Andrzeja Twardowskiego Rep. A Nr 2551/2012)  ,   
wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami  

UCHWAŁA Nr 1/06/2012

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  1/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 2/06/2012

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 
„Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, 
komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Roman Daroszewski - jako 



Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Monika Kozak - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  2/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.  

UCHWAŁA Nr 3/06/2012

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (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 4 czerwca 2012 roku:

− zgodnie  z  właściwymi  postanowieniami  Kodeksu  spółek  handlowych  –  na  stronie 
internetowej Spółki (http://www.m-development.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 15/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M 
Development SA”,

− w  sposób  określony  dla  przekazywania  informacji  bieżących  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 Bieżącego 
EBI Nr 25/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  3/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.  

UCHWAŁA Nr 4/06/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 
2011

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development 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 § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu 
Spółki  z  działalności  M  Development  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  
zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki 
z  działalności  M  Development  Spółki  Akcyjnej  w  roku  obrotowym  2011,  w  okresie  od 
01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  4/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.  



UCHWAŁA Nr 5/06/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1 

Walne Zgromadzenie M Development 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  §  25  ust.  2  pkt  1)  Statutu  Spółki,  po  rozpatrzeniu  sprawozdania 
finansowego  M  Development  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 M 
Development  Spółki  Akcyjnej  za  rok  obrotowy  2011,  za  okres   od  01.01.2011  r.  do  
31.12.2011 r., złożone z:

− wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

− bilansu  sporządzonego  na  dzień  31.12.2011  r.,  który  po  stronie  aktywów  
i pasywów zamyka się sumą 3.212.622,57 zł (trzy miliony dwieście dwanaście tysięcy 
sześćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt siedem 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  3.815,34  zł (trzy  tysiące 
osiemset piętnaście złotych trzydzieści cztery grosze);

− 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 1.152,74 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt 
cztery grosze);

− rachunku przepływów  pieniężnych  za  rok  obrotowy  2011,  za  okres  
od  01.01.2011  r.  do  31.12.2011  r.,  wykazującego  zwiększenie  stanu  środków 
pieniężnych  o  kwotę  16.191,41  zł (szesnaście  tysięcy  sto  dziewięćdziesiąt  jeden 
złotych czterdzieści jeden groszy);

− dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W tym miejscu pan Jacek Krala zadał pytanie dotyczące składników majątkowych Spółki na 
dzień  31.12.2011  roku.  Pan  Jerzy  Gądek  złożył  wyjaśnienia  tyczące  zakupu  długów  i 
zapłacenia za nie należącymi do Spółki mieszkaniami.

Pan Jacek  Krala  oświadcza,  iż  w jego mniemaniu  Pan Jerzy  Gądek  wyprowadził  majątek 
Spółki.

Pan Jarosław Turek oświadczył, iż Jerzy Gądek będąc w Radzie Nadzorczej Taxus Fund i mając 
świadomość, że Rada Nadzorcza Spółki Taxus Fund podjęła decyzję o powołaniu audytora 
śledczego do zbadania transakcji  pod kątem działania na szkodę Spółki  Taxus Fund przez 
byłego Prezesa Zarządu tejże  Spółki  Pana Piotra  Jędrzejczaka podjął  decyzję  o sprzedaży 
mieszkania  będącego  własnością  Spółki  M  DEVELOPMENT  Spółce  zależnej  –  DJP 
DEVELOPMENT, które w konsekwencji kolejnych działań stało się własnością Spółki DFP S.A., 
w której Piotr Jędrzejczak jest większościowym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu.



Pan Jacek Krala oświadcza,  że w dniu dzisiejszym akcjonariusze otrzymali  oświadczenie o 
potrąceniu  wzajemnych  wierzytelności,  którego  kopia  zostanie  dołączona  do  niniejszego 
protokołu.

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  5/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.  

UCHWAŁA Nr 6/06/2012

w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2011 rok

§ 1 

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 
„Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na 
podstawie § 25 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 3.815,34 zł (trzy tysiące osiemset piętnaście złotych trzydzieści cztery 
grosze), w sposób następujący:

1) w  części,  tj.  w  kwocie  2.662,60  zł (dwa  tysiące  sześćset  sześćdziesiąt  dwa  złote 
sześćdziesiąt groszy) –  na pokrycie straty z lat ubiegłych,  wykazanej,  jako korekta 
błędu podstawowego, w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2011 rok, a dotyczącej 
wyniku za rok obrotowy 2010,

2) w pozostałej części, tj. w kwocie 1.152,74 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote 
siedemdziesiąt cztery grosze) – na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221



Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  6/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.  

UCHWAŁA Nr 7/06/2012

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium 
z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 

Walne Zgromadzenie M Development 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  §  25  ust.  2  pkt  2)  Statutu  Spółki,  po  rozpatrzeniu  i  zatwierdzeniu 
sprawozdania  Zarządu  z  działalności  M Development  Spółki  Akcyjnej  w  roku obrotowym 
2011  oraz  po  zapoznaniu  się  z  opinią  Rady  Nadzorczej  Spółki  zawierającą  ocenę  tego 
sprawozdania  –  udziela  Jerzemu  Gądkowi,  Prezesowi  Zarządu  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

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził,  że uchwała nr  7/06/2012 nie  została podjęta w głosowaniu w 
następujący sposób:

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.859.331

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 40,04%

Łączna liczba ważnych głosów: 7.859.331

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 0

Liczba głosów „przeciw”: 7.556.331

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 303.000

Do Uchwały Nr  7/06/2012 zgłoszono sprzeciw w łącznej liczbie ważnych glosów: 7.556.331, w związku z  
powyższym uchwała 7/06/2012 nie została podjęta.   



UCHWAŁA Nr 8/06/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jermalonkowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development 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 § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 
Nadzorczej  Spółki  z  działalności  w  roku  obrotowym  2011  –  udziela  Jarosławowi 
Jermalonkowi,  członkowi  (Przewodniczącemu)  Rady  Nadzorczej  Spółki,  absolutorium  z 
wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od 
dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  8/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 9/06/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Kochańskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development 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 § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 
Nadzorczej  Spółki  z  działalności  w  roku  obrotowym  2011  –  udziela  Damianowi 
Kochańskiemu, członkowi (Sekretarzowi) Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania 
obowiązków  w  2011  roku,  za  okres  pełnienia  funkcji  w  Radzie  Nadzorczej,  tj.  od  dnia 
01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  9/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 10/06/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Romanowi Daroszewskiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development 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 § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 
Nadzorczej  Spółki  z  działalności  w  roku  obrotowym  2011  –  udziela  Romanowi 
Daroszewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia  
31.12.2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  10/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.



UCHWAŁA Nr 11/06/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Turkowi 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development 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 § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 
Nadzorczej  Spółki  z  działalności  w roku obrotowym 2011 – udziela Jarosławowi Turkowi, 
członkowi  (Wiceprzewodniczącemu)  Rady  Nadzorczej  Spółki,  absolutorium  z  wykonania 
obowiązków  w  2011  roku,  za  okres  pełnienia  funkcji  w  Radzie  Nadzorczej,  tj.  od  dnia 
01.01.2011 r. do dnia 20.04.2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  11/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 12/06/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium 
z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development 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 § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 
Nadzorczej  Spółki  z  działalności  w  roku  obrotowym  2011  –  udziela  Sylwestrowi  Redeł, 
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za 
okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 17.06.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  12/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 13/06/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Sierockiemu 
absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie M Development 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 § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady 
Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011 – udziela Grzegorzowi Sierockiemu, 
członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za 
okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  13/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.



UCHWAŁA Nr 14/06/2012

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacja) członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej 
„Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie 
(kooptację)  do składu Rady Nadzorczej  Spółki  nowego członka Rady Nadzorczej  w osobie 
Pana Jerzego Chlebnego, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z 
dnia 20 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  14/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA Nr 15/06/2012

w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1

Walne Zgromadzenie M Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej 
„Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki zatwierdza niniejszym powołanie 
(kooptację)  do składu Rady Nadzorczej  Spółki  nowego członka Rady Nadzorczej  w osobie 
Pana Jarosława Turka, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z 
dnia 20 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/06/2012:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.359.221

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 47,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 9.359.221



Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 9.359.221

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do Uchwały Nr  15/06/2012 nie zgłoszono sprzeciwów.
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