
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Polskiego Holdingu 

Rekrutacyjnego S.A. dn. 29 października 2012 

 

 

Uchwała nr 01/10/2012 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

z dnia  października 2012 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego 

Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Sosina.” --------------------------------------------------- 

  W głosowaniu jawnym nad wyborem Grzegorza Sosina na 

Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści 

osiem tysięcy dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem 

tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych 

procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano 

„za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. ----------------------------- 

  Pan Grzegorz Sosin został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. ----- 

  Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Grzegorza Bartosza Sosin, 

syna Ryszarda i Barbary, zamieszkałego (32-447) w miejscowości Siepraw nr 293, PESEL 

79051806750, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer 

AUJ510438. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec faktu, że na 

Zgromadzeniu obecny jest tylko jeden akcjonariusz, odstąpiono od podjęcia uchwał w 

sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru 

Komisji Skrutacyjnej objętych punktami 2 i 3 porządku obrad. ---------------------------------- 

III.   W ramach realizacji pkt 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - na 

wniosek Zarządu przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, które 

ukazało się w dniu drugiego października bieżącego 2012 roku, na Zgromadzeniu 

obecny jest jeden akcjonariusz posiadający 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem 

tysięcy dwieście dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych 

procenta), dających prawo do 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów, Zgromadzenie jest zatem zdolne do powzięcia uchwał w 

zakresie przedstawionego porządku obrad.------------------------------------------------------------ 
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  Zgodnie z §10 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbyć się w 

Krakowie.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały o treści:  

Uchwała nr 2/10/2012  

z dnia 29  października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie  

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszy porządek obrad 

Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 

 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji 

Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------- 

 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------ 

 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------- 

 6. Przyjęcia porządku obrad. ---------------------------------------------------------------- 

 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za rok obrotowy 2011.  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 8.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2011.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z 

działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.  --------------------------------------------------------- 

 10.  Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.  ------------------------------------------ 

 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2011 i oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku, których 

treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 

obrotowym 2011.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 12.  Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 

skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 
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2011, którego treści włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

w roku obrotowym 2011.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 13. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 

działalności za rok obrotowy 2011.  ---------------------------------------------------------------------- 

 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie:  ----------------------------------------------------- 

 a) stosowania w spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości;   --- 

 b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 

obrotowy 2011;  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 c) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;---- 

 d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności  

Grupy Kapitałowej za rok 2011;  -------------------------------------------------------------------------- 

 e) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2011;   --------------------------------------------------------------------- 

 f) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania  

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2011 i oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty, których treść włączona 

została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011;  ------ 

 g) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 

skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 

2011, którego treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 

roku obrotowym 2011;    ------------------------------------------------------------------------------------ 

 h) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 

obrotowy 2011;  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 i) pokrycie straty za rok obrotowy 2011;  ------------------------------------------------ 

 j) o dalszym istnieniu spółki;   ------------------------------------------------------------- 

 k) udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego 

obowiązków za rok 2011,  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 l) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 

przez nich obowiązków za rok 2011; -------------------------------------------------------------------- 

 m) zmiany statutu.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 15. Wolne wnioski.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 16.  Zamknięcie obrad.” ------------------------------------------------------------------------ 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

tą uchwałą oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 
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dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć) 

akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, 

wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz 

głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 2/10/2012 została przyjęta. -------- 

V.  W ramach realizacji punktów 7-13 porządku obrad Przewodniczący 

Zgromadzenia stwierdził, że wymagane prawem dokumenty zostały ogłoszone przez 

Zarząd Spółki we właściwy sposób i nikt ze zgromadzonych nie zgłasza żadnych uwag, 

ani pytań. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.  Następnie w ramach realizacji pkt 14 porządku obrad Przewodniczący 

Zgromadzenia zaproponował przyjęcie kolejno uchwał o treści:-------------------------------- 

Uchwała nr 3/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie stosowania w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości   

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny  S. A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do uchwały podjętej przez 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A.  z dnia 27  kwietnia 2011r. (Rep. A nr 3270/2011) w przedmiocie 

przystąpienia do stosowania przez Grupę Kapitałową  Polski Holding Rekrutacyjny  

(zarówno spółkę dominującą jak i spółki zależne) Międzynarodowych Standardów 

Rachunkowości, oraz w związku ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki, celem 

usunięcia wątpliwości  niniejszym potwierdza, że w Spółce Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A., jak i w pozostałych spółkach Grupy Kapitałowej Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A., nie stosuje się Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 

roku 2011 i latach kolejnych.”  ---------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 3/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 3/10/2012 została 

przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 4/10/2012  

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
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Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 

obrotowy 2011 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i 

art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpoznaniu postanawia zatwierdzić sporządzone 

przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.”-----------  

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 4/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 4/10/2012 została 

przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 5/10/2012  

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i 

art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić zbadane 

przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2011, na 

które składają się:    ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 a.  Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje kwotę 1.359.033,79 zł,  ------------------------------------------------------------ 

 b. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący stratę netto w 

kwocie 4.485.794,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------------- 

 c. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2011r. do 

dnia 31.12.2011r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału w kwocie 3.673.094,78 zł,  

 d. Rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2011r., który wykazuje 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 62.077,55 zł, -------------------------------- 

 e. Informację dodatkową.”   ----------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 5/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 
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dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 5/10/2012 została 

przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 6/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności 

Grupy Kapitałowej  za rok obrotowy 2011  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia 

zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie z 

działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011.”   ----------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 6/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 6/10/2012 została 

przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 7/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej za rok obrotowy 2011  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia 

zatwierdzić, zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, na które składają się:------------------- 

 a. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji grupy kapitałowej wykazujące w 

bilansie po stronie aktywów i pasywów sumę: 8.277.166,45 zł, ----------------------------------- 

 b. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy 

kapitałowej wykazujące stratę netto w kwocie 5.852.352.30 zł, ----------------------------------- 
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 c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych 

wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 53.351,51 zł,----------------- 

 d. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie 

stanu kapitału własnego w kwocie 5.738.914,84 zł,   ------------------------------------------------- 

 e. Informację dodatkową.” ------------------------------------------------------------------

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 7/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 7/10/2012 została 

przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 8/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i 

wniosku  Zarządu w przedmiocie podziału zysku  

 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, po 

uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z 

badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2011 oraz ocenę wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty, 

których treść włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 

obrotowym 2011.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 8/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 8/10/2012 została 

przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 9/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 
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Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania 

skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 

2011 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia 

zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego 

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011, którego treść 

włączona została do sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 

2011.”  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 9/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 9/10/2012 została 

przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 10/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia 

zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.”   -- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 10/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 10/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 11/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2ksh 

postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2011 wykazana w zbadanym przez 

biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Spółki w wysokości 4.485.794,00 zł 

(cztery miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 

złote i zero groszy) zostanie pokryta z wygenerowanego zysku w latach kolejnych.”  ---- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 11/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 11/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 12/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie dalszego istnienia spółki 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 ksh po 

rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania 

Zarządu za rok obrotowy 2011, z których wynika, że strata osiągnięta przez Spółkę 

przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału 

zakładowego podejmuje uchwałę, że Spółka (mimo osiągnięcia ww. straty) będzie 

kontynuować swoją działalność.”   ---------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 12/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 12/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 13/10/2012 



 10 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie  udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi 

Kaczmarczykowi za działania w roku 2011 

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i 

art. 395 § 2 pkt 3ksh, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności w roku 2011 postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi 

Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.”  --- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 13/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 13/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 14/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi 

Belniakowi za działania w roku 2011  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i 

art. 395 § 2 pkt 3ksh, po  rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Stanisławowi Belniakowi z wykonania przez niego obowiązków w 

roku 2011.”   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 14/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 14/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uchwała nr 15/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Franciszkowi 

Ziębie za działania w roku 2011  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i 

art. 395 § 2 pkt 3ksh, po  rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Franciszkowi Ziębie z wykonania przez niego obowiązków w roku 

2011.”   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 15/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 15/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 16/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi 

Kanarkowskiemu za działania w roku 2011  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i 

art. 395 § 2 pkt 3ksh, po  rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Tomaszowi Kanarkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków 

w roku 2011.”   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 16/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 
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„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 16/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 17/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi 

Kaczmarczykowi za działania w roku 2011  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i 

art. 395 § 2 pkt 3ksh, po  rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w 

roku 2011.”   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 17/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 17/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 18/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi 

Drzyżdżykowi za działania w roku 2011  

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i 

art. 395 § 2 pkt 3ksh, po  rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z działalności 

Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011 postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Michałowi Drzyżdżykowi z wykonania przez niego obowiązków w 

roku 2011.”   ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 18/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 
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dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 18/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 19/10/2012 

z dnia 29 października 2012 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: 

Polski Holding Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie zmiany statutu Spółki 

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Polski Holding 

Rekrutacyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5  

Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o zmianie statutu w zakresie 

dopuszczalności uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej.  ------------------------------------------------------------------- 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 11 ustęp 3 Statutu Spółki: „ Dopuszczalny 

jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej.”   ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść  § 11 ustęp 3 Statutu Spółki, który 

otrzymuje brzmienie:  --------------------------------------------------------------------------------------- 

„3. Nie jest dopuszczalny udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu 

środków komunikacji elektronicznej.” ------------------------------------------------------------------ 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do 

ustalenia tekstu jednolitego zmienionego powyższą uchwałą Statusu Spółki.” -------------- 

  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że  w głosowaniu jawnym nad 

uchwałą nr 19/10/2012 oddano łącznie 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy 

dwieście dziesięć) głosów z 2.048.210 (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

dziesięć) akcji stanowiących 16,06% (szesnaście i sześć setnych procenta) kapitału 

zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów 

„przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 19/10/2012 

została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.  Na tym o godzinie 16.10 (szesnasta dziesięć) Przewodniczący 

Zgromadzenia zakończył obrady. ------------------------------------------------------------------------ 

VIII.  W związku z faktem, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczył tylko 

jeden akcjonariusz, wszystkie głosowania odbyły się jawnie zgodnie z art. 420 § 4 

Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------------- 

IX.  Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy na Zgromadzeniu. -- 
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X.  Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka.------------------------------- 

XI.  Pobrano: --------------------------------------------------------------------------------------- 

-  należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) 

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie 

maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564 ze zm.) w kwocie 

800,00 zł, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1) 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j Dz. U. z 2011r., nr 

177 poz. 1054 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 184,00 zł. ------------------------------------------- 

  Łącznie pobrano kwotę: 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote). - 

  Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano. -------------------------------------- 


