
TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CONCEPTO S.A.
W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Concepto S.A. w Dzierżoniowie 
z 22 października 2012 r. 

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co 

następuje:
§1

Przewodniczącym  nadzwyczajnego  walnego  zgromadzenia  wybrany  zostaje  Cezary  Przemysław 
Nowosad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w  kapitale  zakładowym  Spółki.  Uchwała  nr  1  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o przyjęciu porządku obrad

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie zgromadzenia;

2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;

3. stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  walnego  zgromadzenia  oraz  jego  zdolności  do 
podejmowania uchwał;

4. przyjęcie porządku obrad;

5. podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia  tajności  głosowań  dotyczących  wyboru  komisji  

powoływanych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie;



6. wybór komisji skrutacyjnej;

7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

8. podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
spółki;

9. podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały z dnia 27 marca i 17 kwietnia 2012 r.;

10. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji  

zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, 
zmiany statutu, udzielenia radzie nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu 

statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji  serii C i  ich wprowadzenia do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;

11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki;

12. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w  kapitale  zakładowym  Spółki.  Uchwała  nr  2  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o odwołaniu ze składu rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 
S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie postanawia odwołać ze składu rady nadzorczej Mateusza Waldemara 

Szuściaka.
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w  kapitale  zakładowym  Spółki.  Uchwała  nr  5  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.



o odwołaniu ze składu rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 

S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie postanawia odwołać ze składu rady nadzorczej Andrzeja Hajduka.
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w  kapitale  zakładowym  Spółki.  Uchwała  nr  6  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o odwołaniu ze składu rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 

S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie postanawia odwołać ze składu rady nadzorczej Jarosława Bartłomieja 
Strumińskiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w  kapitale  zakładowym  Spółki.  Uchwała  nr  7  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o odwołaniu ze składu rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 
S.A.  z  siedzibą  w  Dzierżoniowie  postanawia  odwołać  ze  składu  rady  nadzorczej  Patrycję  Kamilę 

Ogórek.
§2



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w  kapitale  zakładowym  Spółki.  Uchwała  nr  8  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o odwołaniu ze składu rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 

S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie postanawia odwołać ze składu rady nadzorczej Wojciecha Korsaka.
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w  kapitale  zakładowym  Spółki.  Uchwała  nr  9  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o powołaniu w skład rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 

S.A.  z  siedzibą w Dzierżoniowie  postanawia  powołać  w skład rady nadzorczej  Dariusza  Romualda 
Graffa.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  10  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 11



nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Concepto S.A. w Dzierżoniowie

z 22 października 2012 r.
o powołaniu w skład rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 
S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie postanawia powołać w skład rady nadzorczej Roberta Sieńkowskiego.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  11  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o powołaniu w skład rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 
S.A. z  siedzibą w Dzierżoniowie postanawia powołać w skład rady nadzorczej Andrzeja Mirosława 

Woźniakowskiego.
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  12  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 13
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o powołaniu w skład rady nadzorczej

§1



Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 
S.A.  z  siedzibą  w  Dzierżoniowie  postanawia  powołać  w  skład  rady  nadzorczej  Wiesławę  Janinę 

Chmielewską.
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  13  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 14
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o powołaniu w skład rady nadzorczej

§1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 

S.A. z siedzibą w Dzierżoniowie postanawia powołać w skład rady nadzorczej Adama Wąsikowskiego
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  14  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 15
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o wyrażeniu zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 §  1 Kodeksu spółek handlowych, przy  
zastosowaniu art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie Concepto 

S.A. uchwala co następuje:
§1

1. Nadzwyczajne  walne  zgromadzenie  Concepto  S.A.  wyraża  zgodę  na  zbycie  przez  spółkę,  
zorganizowanej  części  przedsiębiorstwa  spółki,  stanowiącej  wyodrębniony  organizacyjnie, 

finansowo  i  funkcjonalnie  w  wewnętrznej  strukturze  organizacyjnej  spółki,  tj.  portalu 
kinomaniak.pl (Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa).



2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje Obszar wskazany Uchwałą Zarządu nr 4 z 
dnia 11 października 2012 roku.

3. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 23 Kodeksu Pracy.

4. Wartość zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 720.000 zł.

§2
Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie umowy 

zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez spółkę za cenę równą wartości, o której mowa w 
§ 1 ust. 4 niniejszej Uchwały.

§3
Wykonanie niniejszej uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą 

się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się zarządowi spółki.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  15  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 16
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o uchyleniu uchwały z 27 marca i 17 kwietnia 2012 r.

§1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie niniejszym uchyla:

1) Uchwałę  nr  1 zarządu Kinomaniak S.A.  z  dnia  27 marca 2012 r.  w sprawie  podwyższenia  
kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej serii w ramach kapitału docelowego 

(Rep. A nr 1104/2011);

2) Uchwałę  nr  14  zwyczajnego  walnego  zgromadzenia  spółki  z  dnia  17  kwietnia  2012  r. 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji  
serii D z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany 

Statutu  Spółki,  a  także  o  ubieganiu  się  o  wprowadzenie  akcji  serii  D  do  obrotu  
zorganizowanego  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  „NewConnect”  prowadzonym  przez 

Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii D.
§2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.



W głosowaniu jawnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  16  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 17
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.

o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C i zmianie statutu z tym związanej, 
wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażeniu zgody na ubieganie się o 

dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C, 

dematerializacji akcji serii C

§1

1. Niniejszym, nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Concepto spółka akcyjna z siedzibą w 
Dzierżoniowie,  zwanej  dalej  „Spółką”  postanawia  podwyższyć  kapitał  zakładowy  Spółki  z 

kwoty 1.160.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy) o kwotę nie  
większą  niż  2.678.206,00  zł  (słownie  złotych:  dwa  miliony  sześćset  siedemdziesiąt  osiem 

tysięcy dwieście sześć), to jest do kwoty nie większej niż 3.838.206,00 zł (słownie złotych: trzy  
miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześć).

2. Podwyższenie  kapitału  zakładowego Spółki,  o  którym mowa w ust.  1,  dokonane  zostanie  
poprzez emisję nie więcej niż 26.782.060 (słownie: dwudziestu sześciu milionów siedmiuset 

osiemdziesięciu dwóch tysięcy sześćdziesięciu) sztuk akcji  zwykłych na okaziciela serii  C  o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Akcje serii C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji  prywatnej inwestorom wskazanym 
przez zarząd Spółki.

4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 
będzie do podziału za rok obrotowy 2012, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku.

5. Akcje  serii  C  pokryte  zostaną  w  całości  wkładami  pieniężnymi  przed  zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.

6. Spółka zawrze z inwestorami umowy o objęciu akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w  
terminie 1 miesiąca licząc od dnia powzięcia uchwały.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, z zastrzeżeniem, że cena  
ta nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedna akcję.

§2
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się statut  

Spółki w ten sposób, że §7 ust. 1 otrzymują nowe, następujące brzmienie:



„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.838.206,00 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści  
osiem tysięcy dwieście sześć złotych) i dzieli się na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10  
zł (dziesięć groszy) każda,
b) 1.600.000 (milion sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej  
0,10 (dziesięć groszy) każda,
c)  do 26.782.060 (dwadzieścia  sześć  milionów siedemset  osiemdziesiąt  dwa tysiące  sześćdziesiąt)  
sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§3

1. Działając  na  podstawie  art.  433  §  2  Kodeksu  spółek  handlowych  nadzwyczajne  walne 

zgromadzenie  Spółki  postanawia  wyłączyć  w  całości  przysługujące  akcjonariuszom  prawo 
poboru akcji przy emisji akcji serii C.

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, 
jakim  jest  pozyskanie  w  drodze  prywatnej  oferty  akcji  serii  C  środków  finansowych 

niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z  
powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię zarządu Spółki – uzasadnione 

jest  w  pełni  i  leży  w  interesie  Spółki  wyłączenie  prawa  poboru  akcji  serii  C  przez 
dotychczasowych  akcjonariuszy,  jak  również  upoważnienie  zarządu  do  ustalenia  ceny 

emisyjnej akcji.
§4

Upoważnia się i zobowiązuje zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do 
realizacji  uchwał  o  podwyższeniu  kapitału  zakładowego  w  drodze  emisji  akcji  serii  C  oraz  zmian 

statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji walnego zgromadzenia, w tym 
do:

− ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, nie niższej jednak niż 0,10 zł (dziesięć groszy),

− określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii C,

− wyboru inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii C,

− zawarcia umów o objęciu akcji serii C, w trybie subskrypcji prywatnej,

− dokonania przydziału akcji serii C,

− złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k. s. h. oświadczenia w formie aktu 

notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści § 7 
statutu Spółki,

− złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

§5

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i  

wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. rok 2010 Nr 211, poz. 1384 ze zm.).



2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji 
serii C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Nadzwyczajne walne  zgromadzenie  Spółki  upoważnia  zarząd  Spółki  do  podjęcia  wszelkich 
czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia 

akcji  serii  C  do  obrotu  zorganizowanego  w  Alternatywnym  Systemie  Obrotu  na  rynku 
NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie 

z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Nadzwyczajne walne  zgromadzenie  Spółki  upoważnia  zarząd  Spółki  do  podjęcia  wszelkich 

czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii  
C,  a  w tym zawarcia  z  Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych  S.A.  w Warszawie 

umów  dotyczących  rejestracji  w  depozycie  papierów  wartościowych  prowadzonym  przez 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – akcji serii C.

§6
Działając na podstawie przepisu art.  430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się radę  

nadzorczą  Spółki  do  ustalenia  jednolitego  tekstu  statutu  Spółki  uwzględniającego  zmiany 
wynikające  z  uchwał,  zamieszczonych  w  niniejszym  protokole,  po  złożeniu  przez  Zarząd 

oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu emisji 
akcji serii C.

§7
Uchwała wchodzi  w życie z chwilą podjęcia,  przy czym w zakresie zmian statutu z  chwilą ich  

rejestracji przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  17  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 18
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Concepto S.A. w Dzierżoniowie
z 22 października 2012 r.
o zmianie statutu spółki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1

Zmienia się statut spółki w ten sposób, że §1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Firma Spółki brzmi: IMMOFUND Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: IMMOFUND S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§2
Zmienia się statut spółki w ten sposób, że §2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:



„Siedzibą Spółki jest Warszawa.”
§3

Zmienia się statutu spółki w ten sposób, że §6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności spółki jest:
a) PKD 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem,
b) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,
c) PKD 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
d)  PKD  41.20.Z  –  roboty  budowlane  związane  ze  wznoszeniem  budynków  mieszkalnych  i  
niemieszkalnych,
e) PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne,
f) PKD 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
g) PKD 64.91 – leasing finansowy,
h)  PKD  64.99.Z  –  pozostała  finansowa  działalność  usługowa,  gdzie  indziej  nie  sklasyfikowana,  z  
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
i) PKD 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
j) PKD 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
k) PKD 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
l) PKD 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
m)  PKD  70.22.Z  –  pozostałe  doradztwo  w  zakresie  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  
zarządzania,
n) PKD 71.11.Z – działalność w zakresie architektury.
2.  Jeżeli  podjęcie  lub  prowadzenie  działalności  gospodarczej  określonej  w  wyżej  wymienionych  
przedmiotach działania spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji  
organu  państwa,  to  rozpoczęcie  lub  prowadzenie  takiej  działalności  może  nastąpić  po  uzyskaniu  
zezwolenia, zgody lub koncesji.”

§4
Zmienia się statut spółki w ten sposób, że §12 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Zarząd Spółki  składa się z maksymalnie 3 (trzech) członków, w tym Prezesa i  Wiceprezesa lub  
Wiceprezesów, jeżeli  Zarząd jest wieloosobowy. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy)  
lata. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2.  Członkowie  Zarządu,  z  zastrzeżeniem  postanowień  ust.  3  niniejszego  paragrafu,  powoływani  i  
odwoływani są przez Radę Nadzorczą.
3. Tak długo jak PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) będzie przysługiwać 1.000.000 (jeden milion)  
akcji spółki, PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i  
odwoływania Prezesa Zarządu Spółki. Przysługujące PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) uprawnienie  
do  powoływania  i  odwoływania  Prezesa  Zarządu  Spółki  wygasa,  gdy  PCH  CAPITAL  S.A.  (KRS  
0000358488) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji spółki. Po wygaśnięciu uprawnienia  
PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki Rada  
Nadzorcza uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich członków Zarządu Spółki.  
W okresie przysługiwania uprawnienia do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki, PCH  



CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) może w każdym czasie odwołać Prezesa Zarządu Spółki powołanego  
uprzednio przez Radę Nadzorczą oraz powołać w jego miejsce nowego Prezesa Zarządu Spółki.
4.  Umowę  o  pracę  z  Członkami  Zarządu  Spółki  zawiera  w  imieniu  Spółki  Przewodniczący  Rady  
Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
5.  Zawieszenie  w czynnościach poszczególnych lub  wszystkich  Członków Zarządu może nastąpić  z  
ważnych powodów, na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
6.  Mandat  Członka  Zarządu  wygasa  najpóźniej  z  dniem  odbycia  Walnego  Zgromadzenia  
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka  
Zarządu.”

§5
Zmienia się statut spółki w ten sposób, ze §13 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów,  
decyduje głos Prezesa Zarządu.”

§6
Zmienia się statut spółki w ten sposób, że §14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu, a w przypadku  
Zarządu  wieloosobowego  Spółkę  reprezentuje  Prezes  Zarządu  samodzielnie  lub  dwóch  innych  
członków Zarządu działających łącznie lub inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§7
Zmienia się statutu spółki w ten sposób, że §16 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1.  Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki  we wszystkich dziedzinach jej  
działalności.
2.  Rada  Nadzorcza  składa  się  z  od  5  (pięć)  do  7  (siedem)  członków,  w  tym  Przewodniczącego  i  
Wiceprzewodniczącego.
3.  Członkowie  Rady  Nadzorczej,  z  zastrzeżeniem  postanowień  ust.  4  niniejszego  paragrafu,  są  
powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
4. Tak długo jak PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) przysługiwać będzie 1.000.000 (jeden milion)  
akcji Spółki PCH CAPITAL S.A. (KRS 0000358488) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i  
odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. Opisane poprzednim zdaniem uprawnienie do  
powoływania  i  odwoływania  członków  Rady  Nadzorczej  wygasa  gdy  PCH  CAPITAL  S.A.  (KRS  
0000358488) przestanie posiadać 1.000.000 (jeden milion) akcji Spółki. Po wygaśnięciu uprawnienia  
PCH CAPITAL  S.A.  (KRS  0000358488)  do  powoływania  i  odwoływania  członków  Rady  Nadzorczej,  
Walne  Zgromadzenie  uzyskuje  kompetencję  do  powoływania  i  odwoływania  tych  członków  Rady  
Nadzorczej.  W  okresie  przysługiwania  uprawnienia  PCH  CAPITAL  S.A.  (KRS  0000358488)  do  
powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania 4 (czterech) członków  
Rady  Nadzorczej  w  ramach  wykonania  przysługującego  mu  uprawnienia,  PCH CAPITAL  S.A.  (KRS  
0000358488)  może  w  każdym  czasie  odwołać  każdego  członka  Rady  Nadzorczej  powołanego  
uprzednio przez Walne Zgromadzenie oraz powołać w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.



5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 3 (trzy) – letniej kadencji. Każdy członek Rady  
Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w  
każdym czasie odwołany.
6. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założycieli spółki.
7.  Na  pierwszym,  w  danej  kadencji,  posiedzeniu  Rada  Nadzorcza  wybierze  ze  swego  grona  
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący, a pod  
jego nieobecność Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący  
kieruje pracami Rady.
8.  Posiedzenia  Rady  Nadzorczej  zwołuje  Przewodniczący,  a  pod  jego  nieobecność  
Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż cztery razy  
w roku obrotowym.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa  
przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.  Jeżeli  głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte  
decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o  
terminie  i  miejscu  posiedzenia  pisemnie  lub  pocztą  elektroniczną,  co  najmniej  na  tydzień  przed  
posiedzeniem oraz co najmniej połowa z nich jest obecna na posiedzeniu. 
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając  
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na  
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
12. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków  
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą  
ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego  
członka Rady Nadzorczej,  który brał  w nim udział.  W takim przypadku przyjmuje się,  iż  miejscem  
odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  
albo  w razie  jego  nieobecności  Wiceprzewodniczącego,  jeżeli  posiedzenie  odbywało  się  pod  jego  
przewodnictwem. 
13. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze  
pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności  przez  
Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub  
na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki  
tryb  podejmowania  uchwały.  Za  datę  podjęcia  uchwały  uważa  się  datę  złożenia  podpisu  przez  
Przewodniczącego  lub  Wiceprzewodniczącego,  jeżeli  głosowanie  pisemne  zarządził  
Wiceprzewodniczący. 
14.  Członkowie  Rady  Nadzorczej  otrzymywać  mogą  wynagrodzenie  określone  uchwałą  Walnego  
Zgromadzenia. 
15. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki  zostaną określone przez Regulamin Rady Nadzorczej.  
Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. 
16. Do obowiązków Rady Nadzorczej  należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i  w  
Statucie, w tym: 



1)  ocena  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółki  oraz  sprawozdania  finansowego  Spółki  w  
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, i co do emisji obligacji, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych  
ocen,
4) reprezentowanie Spółki  w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego  
członkami, 
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 
7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, 
8)  ustalanie  jednolitego  tekstu  zmienionego  statutu  Spółki  i  wprowadzanie  innych  zmian  o  
charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, 
9) powoływanie i odwoływanie, z zastrzeżeniem postanowień §12 ust. 3 Statutu, członków Zarządu, a  
także  zawieszanie,  z  ważnych  powodów,  w czynnościach  poszczególnych lub  wszystkich  członków  
zarządu  oraz  delegowanie  członków  rady  nadzorczej,  na  okres  nie  dłuższy  niż  trzy  miesiące,  do  
czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo  
z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. 
10)  wyrażenie zgody na nabycie  akcji  lub udziałów lub zbycie  posiadanych przez Spółkę  akcji  lub  
udziałów podmiotów będących wobec Spółki podmiotami zależnymi. 
Przez podmiot zależny rozumie się osobę: 
a) Wskazaną w art. 4 §1 Kodeksu spółek handlowych, lub 
b)  Będącą  jednostką  zależną,  jednostką  zależną  niższego  szczebla,  jednostką  współzależną  albo  
mającą jednocześnie status jednostki dominującej i zależnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września  
1994 roku o rachunkowości, lub 
c) Na którą jest wywierany decydujący wpływ w rozumieniu przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia  
22 września 2006 roku o przejrzystości  stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a  
przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub 
d)  Będącą  przedsiębiorcą  zależnym  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  
ochronie konkurencji i konsumentów, 
11)  wyrażanie  zgody na nabycie  akcji  lub  udziałów lub zbycie  posiadanych przez Spółkę akcji  lub  
udziałów  innych  podmiotów  niż  wskazane  w  pkt  10),  jeśli  kwota  takich  transakcji  przekracza  
jednorazowo lub  narastająco  w ciągu  sześciu  miesięcy  kalendarzowych  kwotę  100.000,00  zł  (sto  
tysięcy złotych), 
12)  wyrażanie  zgody  na  rozporządzanie  przez  Spółkę  jej  majątkiem  lub  zaciągnięcie  przez  nią  
zobowiązań,  także  warunkowych,  jeśli  kwota  takich  transakcji  przekracza  jednorazowo  lub  
narastająco w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), 
13) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, 
14) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy  
złotych) 



15) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o  
wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5% kapitału zakładowego, w tym  
nieruchomości. 
17.  Członek  Rady  Nadzorczej  ma  obowiązek  przekazać  Zarządowi  informacje  na  temat  swoich  
powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady  
Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie  
mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 8
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 17, § 18 i § 19.

§ 9
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca  
każdego kolejnego roku kalendarzowego. 
3.  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  z  własnej  inicjatywy,  na  żądanie  Rady  
Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent kapitału zakładowego. 
4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
-  Rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdania  Zarządu  z  działalności  Spółki  oraz  sprawozdania  
finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
-  Podejmowanie  uchwał  o  podziale  zysków  lub  pokryciu  straty,  wysokości  odpisów  na  kapitał  
zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych  
do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 
- Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 
-  Podejmowanie  postanowień  dotyczących  roszczeń  o  naprawienie  szkody  wyrządzonej  przy  
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
- Podejmowanie uchwał o połączeniu z inną Spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczaniu likwidatora, 
- Podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów  
subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, 
-  Zmiana  Statutu  Spółki,  w  tym  podejmowanie  uchwał  o  podwyższeniu  i  obniżeniu  kapitału  
zakładowego, 
- Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 
- Ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 
- Uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady  
Nadzorczej, 
- Podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę,  
- Rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub  
postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i  rozstrzyganie innych spraw wnoszonych  
przez  akcjonariusza  lub  akcjonariuszy  reprezentujących  co  najmniej  5  (pięć)  procent  kapitału  
zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 



5. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu  
osobiście lub przez pełnomocnika. 
6.  Uchwały  można  powziąć  także  bez  formalnego  zwołania,  jeżeli  cały  kapitał  zakładowy  jest  
reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co  
do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 
7. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie  
jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że inne  
postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. 
9.  Walne  Zgromadzenia  odbywają  się  w  siedzibie  Spółki  lub  w  innym  miejscu  na  obszarze  
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.”

§ 10
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 21.

§ 11
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 23.

§ 12
Zmienia  się  Statut  Spółki  w  ten  sposób,  że  w  §  24  po  ust.  2  dodaje  się  ust.  3  o  następującym  
brzmieniu:

„W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest sporządzić i  
przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

§ 13
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 25 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa  
się  8  (osiem)  procent  czystego  zysku  rocznego,  dopóki  kapitał  ten  nie  osiągnie  przynajmniej  1/3  
(jednej trzeciej) kapitału zakładowego. 
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów, w szczególności na pokrycie  
szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). 
3. Sposób wykorzystania funduszy celowych i kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.”

§ 14
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 29.

§ 15
Udziela  się  Radzie  Nadzorczej  Spółki  upoważnienia  do ustalenia  jednolitego tekstu Statutu Spółki  

uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 
§ 16

Uchwała  w  chodzi  w  życie  z  chwilą  podjęcia,  przy  czym  w  zakresie  zmian  Statutu  z  chwilą  ich 
rejestracji przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu jawnym oddano 6.718.000 ważnych głosów z 6.718.000 akcji, które stanowią 57,91% 
w kapitale  zakładowym Spółki.  Uchwała  nr  18  została  podjęta  6.718.000  głosów  za,  0  głosów 
przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.


