
 

 

 

AKT NOTARIALNY 

 

          Trzydziestego października roku dwa tysiące dwunastego w mojej obecności, 

notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej 

nr 36 lokal 12, w lokalu tej kancelarii odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Dobra 

Nasza spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-972 Warszawa, ulica Sarmacka 

nr 5K lok. 3, REGON 142620741, NIP 5213582879), wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365239, której akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, z którego to zgromadzenia spisałem niniejszy  

 

PROTOKÓŁ. 

 

          § 1. Zgromadzenie otworzył przewodniczący rady nadzorczej spółki Krzysztof 

Stanisław Poszepczyński oświadczeniem, że na dziś, na godzinę 11
00

, zwołane zostało przez 

zarząd, w drodze ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami, w lokalu tutejszej 

kancelarii, nadzwyczajne walne zgromadzenie Dobra Nasza S.A. z następującym porządkiem 

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

1. otwarcie obrad zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------  

2. wybór przewodniczącego zgromadzenia; -----------------------------------------------------------  

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------  

4. przyjęcie porządku obrad zgromadzenia; ------------------------------------------------------------  

5. podjęcie uchwał w sprawie dalszego funkcjonowania spółki;------------------------------------  

6. podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------  

a) podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, -----  

b) wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów 

wartościowych spółki (proponowany dzień prawa poboru: 1 grudnia 2012 r.) oraz 

zmiany statutu spółki, ------------------------------------------------------------------------------  
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c) dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -------------  

7. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------  

 

          Do punktu 2 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Otwierający zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego 

walnego zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------  

          Zgłoszona została kandydatura Jacka Tomasza Woźniakowskiego, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. --------------------------------------------------------------------------------------------  

          Wobec niezgłoszenia innych kandydatur, otwierający zgromadzenie zarządził 

głosowanie tajne w sprawie wyboru ww. kandydata na przewodniczącego walnego 

zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

          Wobec wyników głosowania, otwierający zgromadzenie stwierdził, że została powzięta 

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

 

Uchwała nr 1 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Dobra Nasza S.A. w Warszawie 

z 30 października 2012 r. 

o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

 

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje: ---  

§ 1 

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Jacek Tomasz 

Woźniakowski. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

 

          Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 040 000 

akcji stanowiących 65,62% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 040 000 

ważnych głosów, przy czym: ------------------------------------------------------------------------------  

 za uchwałą zostało oddanych 1 040 000 głosów, --------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  
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zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

          Do punktu 3 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane 

prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, toteż jest zdolne do 

powzięcia uchwał. -------------------------------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i 

wyłożenie jej do podpisu na czas obrad zgromadzenia. Po sprawdzeniu listy obecności i jej 

podpisaniu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są 

uczestnicy reprezentujący łącznie 1 040 000 w pełni opłaconych akcji dających tyle samo 

głosów na ogólną liczbę 1 585 000 akcji dających tyle samo głosów, co stanowi 65,62 % 

kapitału zakładowego spółki. ------------------------------------------------------------------------------  

 

          Do punktu 4 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 2 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Dobra Nasza S.A. w Warszawie 

z 30 października 2012 r. 

o przyjęciu porządku obrad 

 

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------  

§ 1 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------  

1. otwarcie obrad zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------  

2. wybór przewodniczącego zgromadzenia; -----------------------------------------------------------  

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do 

podejmowania uchwał; ---------------------------------------------------------------------------------  

4. przyjęcie porządku obrad zgromadzenia; ------------------------------------------------------------  

5. podjęcie uchwał w sprawie dalszego funkcjonowania spółki;------------------------------------  

6. podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------------------------------  
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d) podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na 

okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, -----  

e) wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów 

wartościowych spółki (proponowany dzień prawa poboru: 1 grudnia 2012 r.) oraz 

zmiany statutu spółki, ------------------------------------------------------------------------------  

f) dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -------------  

7. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 1 040 000 akcji stanowiących 65,62 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 1 040 000 ważnych głosów, przy czym: -----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 1 040 000 głosów, --------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

          Do punktu 5 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 3 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Dobra Nasza S.A. w Warszawie 

z 30 października 2012 r. 

o dalszym istnieniu spółki 

 

„§ 1 

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Dobra Nasza S.A. wykazała stratę netto przewyższającą sumę 

kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedna trzecią kapitału zakładowego, w związku z 

powyższym, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne 

zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki. -------------------------------------------------  
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§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 1 040 000 akcji stanowiących 65,62 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 1 040 000 ważnych głosów, przy czym: -----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 1 040 000 głosów, --------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

          Do punktu 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 4 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Dobra Nasza S.A. w Warszawie 

z 30 października 2012 r. 

o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E 

w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, 

wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów 

wartościowych spółki oraz zmiany statutu spółki 

 

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na 

podstawie § 7 ust. 1 statutu spółki oraz art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1, 

art. 433 § 2 i art. 310 § 2 KSH, uchwala, co następuje: ------------------------------------------------  

§ 1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 158.500 zł (sto pięćdziesiąt osiem 

tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie większej niż 237.750 zł (dwieście trzydzieści siedem 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 79.250 zł 

(siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ) poprzez emisję nie więcej 

niż 792 500 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E. -------------------  

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----------------  

3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). ----------  
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4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii E wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną 

akcję. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Dzień prawa poboru ustala się na 1 grudnia 2012 r. -----------------------------------------------  

6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed 

zrejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w 

drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu 

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

7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 

zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 

roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Akcje serii E zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie 

przewidzianym w art. 434 i 435 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze ogłoszenia. ----  

9. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). ----------------------------------  

10. Akcje serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom spółki 

proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji spółki w taki sposób, że za każdą 

1 (jedną) akcję spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę 

emitowanych akcji serii E każde 2 (dwa) prawa poboru uprawniać będzie do objęcia 1 

(jednej) akcji serii E. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Mniej niż 2 prawa 

poboru akcji serii E nie uprawnia do objęcia ani jednej akcji serii E. ---------------------------  

11. Akcje serii E nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów 

dodatkowych, zarząd spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż 

cena emisyjna, zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. --------------------  

12. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. z 2005r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.) -----------------------------------------------------  

13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 

uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji 

zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych). -----------------------------------  
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§ 2 

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 

poz. 1538 z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na: --------------------  

a) wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru 

akcji serii E, praw do akcji serii E, akcji serii E oraz akcji serii A do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 

poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -  

b) złożenie akcji serii A i E spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o 

ile zajdzie taka potrzeba, -------------------------------------------------------------------------------  

c) dokonanie dematerializacji akcji serii A i E spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). --------------  

§ 3 

1. Upoważnia się zarząd spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu 

wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia terminu otwarcia i 

zamknięcia subskrypcji akcji serii E, zasad subskrypcji akcji serii E, warunków składania 

zapisów na akcje serii E i przydziału akcji serii E. -------------------------------------------------  

2. Upoważnia się zarząd spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu 

zaoferowania akcji serii E w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 

nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). -----------------------------------------------------------------------  

3. Upoważnia się i zobowiązuje zarząd spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia 

kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku 

z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego 

spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Upoważnia się zarząd spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację 

zmiany statutu spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------  

§ 4 

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść statutu spółki w ten 

sposób, że § 6 ust. 1 statutu o treści: -----------------------------------------------------------------  
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„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.500,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i 

dzieli się na: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, ----------------------------------  

b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, --------------------  

c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, --------------------------------  

d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -------------------------  

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;” ----------------------------------------------  

 

otrzymuje nową następującą treść: ------------------------------------------------------------------------  

 

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 237.750,00 zł (dwieście trzydzieści siedem 

tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: --------------------------------------------------  

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, ----------------------------------  

b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, --------------------  

c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, --------------------------------  

d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -------------------------  

e) nie więcej niż 792 500 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E, -------  

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;” ----------------------------------------------  

 

2. Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu 

spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą nadzwyczajnego 

walnego zgromadzenia spółki Dobra Nasza S.A. --------------------------------------------------  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 1 040 000 akcji stanowiących 65,62 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 1 040 000 ważnych głosów, przy czym: -----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 1 040 000 głosów, --------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  
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          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 5 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

Dobra Nasza S.A. w Warszawie 

z 30 października 2012 r. 

o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki 

 

„Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz 

z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Dobra Nasza S.A. uchwala, co 

następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

§ 1 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dobra Nasza S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późn. zm.) przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. -----------------------------------------------------------------------  

§ 2 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Dobra Nasza S.A. upoważnia zarząd spółki do podjęcia 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i 

wprowadzenia akcji serii A i E spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 

organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----------------------  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” ----------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 1 040 000 akcji stanowiących 65,62 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 1 040 000 ważnych głosów, przy czym: -----------------  

 za uchwałą zostało oddanych 1 040 000 głosów, --------------------------------------------------  

 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  
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 wstrzymujących się nie było, --------------------------------------------------------------------------  

zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------  

 

          Do punktu 7 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, 

załączając do niniejszego protokołu listę obecności. ---------------------------------------------------  

 


