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Repertorium A nr 13684 /2012 

 

AKT  NOTARIALNY 
 

         Dnia szesnastego  sierpnia roku dwa tysiące dwunastego (16.08.2012), ja 

asesor notarialny Michał Kołpa, zastępca Marka Bartnickiego, notariusza w 

Warszawie prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Gałczyńskiego 4, 

zaprotokołowałem w siedzibie Kancelarii Notarialnej uchwały Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki pod firmą PSW Capital  Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (adres: 01-026 Warszawa, ulica Anielewicza nr 25 lok. 10), REGON: 

140218236, NIP: 5661892914, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000307183 („Spółka” ) i spisałem protokół 

o treści następującej:   -----------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOKÓŁ 
 

        Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PSW Capital 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 18 lipca 2012r, 

przerwanego do dnia 16 sierpnia 2012 roku, do godziny 12:00, wznowił Piotr 

Krawczyk jako Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołany na 

ta funkcję uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 lipca 2012r-----------   

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: 

Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, 

na  II części Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze reprezentujący łącznie 

41.085.278 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 40.520.001, to jest 84,24% kapitału 

zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do 

podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad.  --------------------------------  

Przewodniczący poinformował, że do rozpatrzenia pozostaje punkt 14 porządku 

obrad:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

”14) Podjęcie uchwały o podziale zysku" -------------------------------------------------------- 

 

Następnie Walne Zgromadzenie w wykonaniu punktu 14 porządku obrad powzięło 

następująca uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------- 
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UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy  

od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 201 1r  

 

I 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku 

netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w 

kwocie 10 369 010,65zł ( dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dziesięć złotych 65/100 ) w następujący sposób:   -----------------------------------------------  

1. kwotę 9 000 000,00zł ( dziewięć milionów złotych ) przeznaczyć na wypłatę 

dywidendy, to jest po 0,15 zł ( piętnaście groszy ) na jedną akcję, przy czym 

dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom, którzy będą posiadać akcje w dniu 1 

października 2012r------------------------------------------------------------------------------------- 

2. kwotę 1 369 010,65zł ( jeden milion  trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dziesięć złotych 65/100 ) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki --------------------- 

 

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że dywidenda o której 

mowa w pkt.1 powyżej zostanie wypłacona akcjonariuszom do dnia 31 października 

2012 roku-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż niniejsza uchwała 

wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii Ł ------------------------------------------------ 

  

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano 

ważne głosy z 40.520.001 akcji, co stanowi 84,24% kapitału zakładowego, głosów 

ważnych oddano 40.520.001, w tym 40.520.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani 

„wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. --------------  

 

Przewodniczący stwierdził, prawidłowość podjętych uchwał oraz brak 

sprzeciwów------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie -- 
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Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Piotra Krawczyka, syna 

Włodzimierza i Jadwigi, zamieszkałego w Warszawie, stwierdziłem na podstawie 

okazanego dowodu osobistego ------------------------------------------------------------------------  

Wypisy tego aktu można wydawać również Akcjonariuszom. ---------------------------------  

Do aktu zostaje lista obecności. -----------------------------------------------------------------------  

Koszty aktu ponosi Spółka i opłaca je przelewem na wskazany rachunek kancelarii 

notarialnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Koszty wynoszą:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

- taksa notarialna - na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej 

(Dz. U. Nr 148, poz. 1564, ze zmianami)  ----------------------------------------- 800,00 zł 

- podatek od towarów i usług (VAT) - 23 %  - na podstawie art. 146a ustawy z 

dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 Nr 177, 

poz. 1054, ze zm.)  ---------------------------------------------------------------------- 184,00 zł 

                                                                                                                   Razem: 984,00 zł 

 

 Powyższe opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia wypisów aktu 

notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie 

wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi 

numerami Repertorium A. -------------------------------------------------------------------------------  

 Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.  -------------------------------------------  

 

 

 

 

 


