
Repertorium A numer  3001/2012 

 

AKT NOTARIALNY 
 

Dnia czwartego lipca dwa tysiące dwunastego roku (04-07-2012 r.) we Wrocławiu, 
w siedzibie spółki przy ul. Braniborskiej nr 44-52, przed notariusz Małgorzatą Szyszko 
z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Michała Bałuckiego 4 lokal numer 2, 
odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą IPO 
Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Braniborska nr 44-52, wpisanej 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368054, zwanej dalej 
SPÓŁKĄ, z  którego notariusz Małgorzata Szyszko, sporządziła niniejszy --------------- 
 
 

PROTOKÓŁ 
 

§ 1. 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą 
we Wrocławiu otworzyła Pani Anna Sylwia Dawidowska – Prezes Zarządu Spółki, 
która zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści:----------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku 

 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia 
 
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna postanawia 
wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Annę 
Sylwię Dawidowską, córkę Adama i Ireny, PESEL: 82123109967, zamieszkałą: 02-
892 Warszawa, ul. Kuropatwy 34H, który wybór ten przyjęła.---------------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------- 
 

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

 

 

 

Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca stwierdziła że, ------------------------------------------------------------------
--Walne Zgromadzenie zostało formalnie zwołane dnia 01.06.2012r. w trybie art. 402 
[1] § 1 KSH. -----------------------------------------------------------------------------------------  
-Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podjęcia wiążących uchwał. ------------------  
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-Na Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 4.012.000 głosów.  
 

 
Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwał o następującej treści:----- 
 

UCHWAŁA NR 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku 

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji 
Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------- 
 

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.------- 

 

UCHWAŁA NR 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:------------------------------------------------- 
 

1. Otwarcie obrad.---------------------------------------------------------------------------- 
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.--------------------------------------------------------- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania 

uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.------------------ 
5. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------- 
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.--- 
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 

2011.---------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium 

z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.----------------------------------- 
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z 

wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.------------------------------------- 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011.-------------------- 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.------------------ 
12. Wolne głosy i wnioski.-------------------------------------------------------------------- 
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13. Zamknięcie obrad ZWZA.----------------------------------------------------------------- 
§ 2 

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

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.------- 

UCHWAŁA NR 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 

z dnia 04 lipca 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011  
 

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO  Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza 
sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, obejmujące: --------------------------------- 
a) wprowadzenie,--------------------------------------------------------------------------------- 
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów 

wykazuje kwotę 467.074,40 zł,------------------------------------------------------------- 
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. 

wykazujący zysk  netto w kwocie 71.854,88 zł,------------------------------------------ 
d) informację dodatkową, a także sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych i 

zestawienie zmian w kapitale stanowiących integralną część sprawozdania 
finansowego, a wymaganych ustawą o rachunkowości. -------------------------------- 

 
§ 2 

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

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.------- 

 
UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 

z dnia 04 lipca 2012 roku  
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 

rok 2011 
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Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------------------------------- 
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 

zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.--------------------- 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. .--------------------------------------------- 
 

 
Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.------- 

 
UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 

z dnia 04 lipca 2012 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu – 
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2011.--------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. .--------------------------------------------- 
 
 

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-------- 

UCHWAŁA NR 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------- 
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§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Grabowskiemu – 
Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 
roku obrotowym 2011.--------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. .--------------------------------------------- 
 

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-------- 

UCHWAŁA NR 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 

 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Kołacz – Członkowi Rady 
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 
2011.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. .--------------------------------------------- 
 

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-------- 

UCHWAŁA NR 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarz – Członkowi Rady  



6 

Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2011.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. .--------------------------------------------- 
 

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-------- 

UCHWAŁA NR 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Radosławowi Tyszko – Członkowi Rady 
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 
2011.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. .--------------------------------------------- 
 

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-------- 

UCHWAŁA NR 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Kucharskiemu – Członkowi 
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2011.---------------------------------------------------------------------------------- 
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§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. .--------------------------------------------- 
 

Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-------- 

 
UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 

z dnia 04 lipca 2012 roku 
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium  z wykonania 
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. 
 
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 
handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-------------------- 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Dawidowskiej - Prezesowi 
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 
obrotowym 2011.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------- 

 
Za uchwałą oddano głosów -     3.120.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

W głosowaniu nie brała udziału Anna Dawidowska.---------------------------------------- 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-------- 

UCHWAŁA NR 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku  

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 

 
§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Spółka Akcyjna postanawia zysk za rok 

2011 w kwocie 71.854,88 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.------------------------- 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------- 
 
Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 
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Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.------- 

UCHWAŁA NR 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą IPO Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
z dnia 04 lipca 2012 roku  

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 

§ 1 

Na podstawie § 18 ust.1 pkt. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy postanawia wprowadzić następujące zmiany w składzie Rady 
Nadzorczej:----------------------------------------------------------------------------------------- 

1) odwołać członka  Rady Nadzorczej Jakuba Sitarza,------------------------------ 
2) powołać na członka  Rady Nadzorczej Edytę Kąkiel.----------------------------- 

§ 2 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------- 
 
Za uchwałą oddano głosów -     4.012.000 
Przeciw uchwale oddano głosów –          0 
Wstrzymało się –                                   0 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.------- 

§ 2. 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.--------- 

Na tym Zgromadzenie zamknięto i protokół zakończono. ----------------------------------- 

§ 3. 

Koszty tego aktu ponosi Spółka ----------------------------------------------------------------- 

§ 4. 

Wypisy aktu wydawać można Spółce.---------------------------------------------------------- 

§ 5. 

Do niniejszego aktu przedłożono:--------------------------------------------------------------- 

-pełnomocnictwo z dnia 12.06.2012 r., udzielone Dariuszowi Kucharskiemu przez 

Ewę Kuciewicz, upoważniające Jego do uczestniczenia oraz wykonywania prawa 

głosu z posiadanych przez nią akcji IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu IPO S.A. zwołanym na 04.07.2012 r.,---------------------------- 

-pełnomocnictwo z dnia 12.06.2012 r. udzielone Tadeuszowi Grabowskiemu przez 

Tadeusza Kołacza – Prezesa Zarządu SURFLAND Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 

będącej komplementariuszem spółki pod firmą SURFLAND Sp. z o.o. spółka 

komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, upoważniającego Jego do uczestniczenia 

oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez spółkę akcji IPO S.A. z siedzibą 
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we Wrocławiu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO S.A.  zwołanym na 

04.07.2012 r.,-------------------------------------------------------------------------------------- 

a poświadczone za zgodność kopie: ------------------------------------------------------------ 

-odpisu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki IPO Spółka 

Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 0000368054 z dnia 22.03.2012 roku 

wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego we 

Wrocławiu przedłożono do aktu notarialnego – Oświadczenia sporządzonego dnia 

19.04.2012 r. przed czyniącą notariusz, za Rep. A nr 1651/2012, ------------------------ 

-odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki 

„SURFLAND” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 0000186875, z dnia 

18.06.2012 roku wydanego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego we Wrocławiu, ---------------------------------------------------------------------- 

-odpisu aktualnego z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki 

SURFLAND Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, nr KRS 

0000312375, z dnia 18.06.2012 roku wydanego przez Oddział Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu,---------------------------------------------- 

przedłożono do aktu notarialnego – Protokołu, sporządzonego dnia 27.06.2012 r. 

przed czyniącą notariusz, za Rep. A nr 2864/2012------------------------------------------ 

i załączono listę obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu.------------------------------- 

§ 6. 

Do pobrania:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


