
Uchwała nr 1/02/2013 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie nie podjęło w głosowaniu tajnym uchwały nr 
1/02/2013 o treści: 
  „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORION Investment S.A. z 
siedzibą w Krakowie wybiera Pana Łukasza Zioba na Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia.” 
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 131.602 głosy ze 131.602 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
887.254 głosy z 887.254 akcji, 11.270 głosów z 11.270 akcji 
wstrzymało się od głosowania, ważnie oddano 1.030.126 głosów z 
1.030.126 akcji, co stanowi 95,18% kapitału zakładowego Spółki, 
w związku z czym uchwała nie została podjęta. 
 
 

Uchwała nr 2/02/2013  
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 
2/02/2013 o treści:  
  „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORION Investment S.A. z 
siedzibą w Krakowie wybiera Pana Adama Kościółka na Przewodniczącego 
Walnego Zgromadzenia.”  
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 898.524 głosów z 898.524 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
111.581 głosów z 111.581 akcji, 20.010 głosów z 20.010 akcji 
wstrzymało się od głosowania, ważnie oddano 1.030.115 głosów z 
1.030.115 akcji, co stanowi 95,18% kapitału zakładowego Spółki, 
w związku z czym uchwała została podjęta. 
  Pan Marcin Wierzbicki działający w imieniu akcjonariuszy Grzegorza 
Bolka i Marka Bolka zgłosił sprzeciw do uchwały i poprosił o 
zaprotokołowanie sprzeciwu. 
  Pan Adam Kościółek poprosił o zaprotokołowanie, że Pan Marcin 
Wierzbicki nie oświadczył, że głosował przeciw uchwale. 
 
 

Uchwała nr 3/02/2013 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 
3/02/2013 o treści:  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący 
porządek obrad: 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 



Akcjonariuszy,  
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał, 
4. Przyjęcie porządku obrad, 
5. Podjęcie uchwały określającej określający skład ilościowy Rady 
Nadzorczej Spółki na siedem osób,  
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 18/05/2012 z 
dnia 22 maja 2012 roku 
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z zarządu Prezesa Zarządu 
Spółki Pana Tadeusza Marszalika,  
9. Powzięcie uchwały w sprawie rewidenta do spraw szczególnych.  
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 898.524 głosów z 898.524 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
131.599 głosów ze 131.599 akcji, 1 głos z 1 akcji wstrzymał się od 
głosowania, ważnie oddano 1.030.124 głosów z 1.030.124 akcji, 
co stanowi 95,18% kapitału zakładowego Spółki, w związku z 
czym uchwała została podjęta. 
 Marcin Wierzbicki działający w imieniu akcjonariuszy Grzegorza 
Bolka i Marka Bolka oświadczył, że głosował przeciw uchwale  
oraz zgłosił sprzeciw do uchwały i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu.  
 Łukasz Ziob działający w imieniu akcjonariusza Spółki prawa 
cypryjskiego Firepoltron Limited z siedzibą w Larnace oświadczył, że 
głosował przeciw uchwale oraz zgłosił sprzeciw do uchwały i poprosił o 
zaprotokołowanie sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 4/02/2013 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie nie podjęło w głosowaniu tajnym uchwały nr 
4/02/2013 o treści:  
 

„§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orion Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie działając w oparciu o § 15 ust. 2 Statutu Spółki 
ustala liczebność Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób,  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” 
 
 
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 123.391 głosów ze 123.391 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
903.628 głosów z 903.628 akcji, 2.101 głosów z 2.101 akcji 
wstrzymało się od głosowania, ważnie oddano 1.029.120 głosów z 



1.029.120 akcji, co stanowi 95,09% kapitału zakładowego Spółki, 
w związku z czym uchwała nie została podjęta. 

Pan Łukasz Ziob działający w imieniu Firepoltron Limited z siedzibą 
w Larnace oświadczył, że głosował przeciw uchwale oraz zgłosił sprzeciw 
do uchwały i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu. 
 

 
Uchwała nr 5/02/2013 

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 
5/02/2013 o treści: 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment 
S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Leszka Pamułę ze składu Rady 
Nadzorczej.”  
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 879.515 głosów z 879.515 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
128.392 głosy ze 128.392 akcji, 21.209 głosów z 21.209 akcji 
wstrzymało się od głosowania, ważnie oddano 1.029.116 głosów z 
1.029.116 akcji, co stanowi 95,08% kapitału zakładowego Spółki, 
w związku z czym uchwała została podjęta. 

Marcin Wierzbicki działający w imieniu akcjonariuszy Grzegorza 
Bolka i Marka Bolka oświadczył, że głosował przeciw uchwale oraz zgłosił 
sprzeciw do uchwały i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu. 
 
 

Uchwała nr 6/02/2013 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 
6/02/2013 o treści: 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment 
S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Tomasza Kozieł do składu Rady 
Nadzorczej.” 
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 898.824 głosów z 898.824 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
123.001 głosów ze 123.001 akcji, 200 głosów z 200 akcji 
wstrzymało się od głosowania, ważnie oddano 1.022.025 głosów z 
1.022.025 akcji, co stanowi 94,43% kapitału zakładowego Spółki, 
w związku z czym uchwała została podjęta. 

Marcin Wierzbicki działający w imieniu akcjonariuszy Grzegorza 
Bolka i Marka Bolka oświadczył, że głosował przeciw uchwale oraz zgłosił 
sprzeciw do uchwały i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu. 
 
 
 



Uchwała nr 7/02/2013 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 
7/02/2013 o treści:  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment 
S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Piotra Marszalika do składu 
Rady Nadzorczej.” 
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 898.624 głosów z 898.624 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
128.393 głosów ze 128.393 akcji, 105 głosów ze 105 akcji 
wstrzymało się od głosowania, ważnie oddano 1.027.122 głosy z 
1.027.122 akcji, co stanowi 94,90% kapitału zakładowego Spółki, 
w związku z czym uchwała została podjęta. 

W tym miejscu Marcin Wierzbicki działający w imieniu akcjonariuszy 
Grzegorza Bolka i Marka Bolka oświadczył, że głosował przeciw uchwale 
oraz zgłosił sprzeciw do uchwały i poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu.  
 
 

Uchwała nr 8/02/2013 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie nie podjęło w głosowaniu tajnym uchwały nr 
8/02/2013 o treści:  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment 
S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje Pana Waldemara Gębusia ze składu 
Rady Nadzorczej.” 
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 127.788 głosów ze 127.788 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
900.524 głosy z 900.524 akcji, 500 głosów z 500 akcji wstrzymało 
się od głosowania, ważnie oddano 1.028.812 głosów z 1.028.812 
akcji, co stanowi 95,06% kapitału zakładowego Spółki, w związku 
z czym uchwała nie została podjęta. 
 
 

 Uchwała nr 9/02/2013 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 
9/02/2013 o treści:  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment 
S.A. z siedzibą w Krakowie zmienia treść uchwały nr 18/05/2012 z dnia 22 
maja 2012 roku w ten sposób, że nadaje jej nową następującą treść:  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Orion Investment S.A. działając 
na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych niniejszym uchwala, co następuje: 



Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.823.120,00 złotych 
(dziesięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia 
złotych) do kwoty nie wyższej niż 12.823.120,00 (dwanaście milionów 
osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) tj. o kwotę nie 
wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) poprzez emisję nie 
więcej niż 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G 
(„Akcje Serii G”) o wartości nominalnej 10zł (dziesięć złotych) każda. 
Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z 
zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący 
się w dniu 31 grudnia 2012 r., przy czym jeżeli rejestracja podwyższenia 
kapitału w związku z emisją Akcji Serii G nastąpi po odbyciu Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie podział 
zysku za rok obrotowy 2012, Akcje Serii G będą uczestniczyć w 
dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013.  
Akcje Serii G mogą być opłacane wyłącznie wkładami pieniężnymi. 
Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem 
podwyższenia kapitału zakładowego. 
Akcje Serii G zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych.  
Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 
Akcje Serii G oraz prawa do Akcji Serii G podlegają dematerializacji w 
trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o 
obrocie instrumentami finansowymi.  
Akcje Serii G oraz prawa do Akcji Serii G zostaną dopuszczone i 
wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie lub do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.  
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 
(a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G, 
(b) dokonania podziału Akcji Serii G na transze oraz ustalenia zasad 
dokonywania przesunięć Akcji Serii G pomiędzy transzami, 
(c) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na Akcje Serii G w 
poszczególnych transzach,  
(d) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G,  
(e) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii G, w ramach poszczególnych 
transz,  
(f) odstąpienia od emisji Akcji Serii G lub zawieszenia oferty Akcji Serii G 
przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów oraz odstąpienia od emisji 
lub zawieszenia oferty z ważnych powodów po dniu rozpoczęcia zapisów 
na akcje, 
(g) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 



wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych, 
(h) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości 
objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, stosownie do treści 
art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, 
(i) złożenia wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany Statutu 
Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych, 
(j) podjęcia wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, 
związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do 
przeprowadzenia oferty publicznej, dematerializacji oraz dopuszczenia i 
wprowadzenia Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu na rynku 
regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub 
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 
 
  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za 
przyjęciem uchwały oddano 898.524 głosów z 898.524 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
72.894 głosy z 72.894 akcji, nikt nie wstrzymał się od głosowania, 
ważnie oddano 971.418 głosy z 971.418 akcji, co stanowi 89,75% 
kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym uchwała została 
podjęta. 
  

Marcin Wierzbicki działający w imieniu akcjonariuszy Grzegorza 
Bolka i Marka Bolka oświadczył, że głosował przeciw uchwale. 
 
 

Uchwała nr 10/02/2013 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie nie podjęło w głosowaniu tajnym uchwały nr 
10/02/2013 o treści:  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment 
S.A. z siedzibą w Krakowie odwołuje z funkcji Prezesa Zarządu Spółki 
Pana Tadeusza Marszalika.”   
  Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 131.493 głosów ze 131.493 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
898.524 głosy z 898.524 akcji, 1 głos z 1 akcji wstrzymał się od 
głosowania, ważnie oddano 1.030.018 głosów z 1.030.018 akcji, 
co stanowi 95,17% kapitału zakładowego Spółki, w związku z 
czym uchwała nie została podjęta. 
 
  
 
 
 
 
 



Uchwała nr 11/02/2013 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie nie podjęło w głosowaniu tajnym uchwały nr 
11/02/2013 o treści:  
„Uchwała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION 
Investment S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie powołania rewidenta do 
spraw szczególnych: 
§1  
Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych  
Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Orion Investment S.A., działając 
na podstawie art 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, 
poz. 1539), powołuje KPMG Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 
Warszawa, KRS: 104753, na rewidenta do spraw szczególnych, KPMG 
Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę 
Biegłych Rewidentów pod numerem 428.  
§2 
Przedmiot i zakres badania  
Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw 
szczególnych obejmuje: 
1. Identyfikację i pogrupowanie transakcji pomiędzy Orion Investment 
SA a Tadeuszem Graczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
firmą Tadeusz Graczyk, Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 
„Easy Contact", Zembrzyce 558, 34-210 Zembrzyce, sposób realizacji 
umowy, wysokość wynagrodzenia zapłaconego przez Spółkę na rzecz ww, 
podmiotu, określenie, czy wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę 
odpowiada wynagrodzeniu rynkowemu w tego rodzaju umowach, 
celowości zawarcia przedmiotowej umowy, 
2. Ustalenie, czy na skutek działań, o których mowa w pkt 1) powyżej, 
spółce Orion Investment S.A. została wyrządzona szkoda oraz ewentualne 
ustalenie wysokości szkody wyrządzonej Spółce Orion Investment S.A. 
sprawowaniem zarządu w związku z zawarciem oraz realizacją umowy 
wskazanej w pkt 1) powyżej, 
3. Ustalenie, czy rekomendacja Zarządu Spółki co do podziału zysku 
netto za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, na podstawie 
której zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 
ORION Investment SA z siedzibą w Krakowie, podjęło w głosowaniu 
jawnym uchwałę nr 5/05/2012 o treści: 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION. 
INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić 
zysk netto za ww. okres w kwocie 5 827 331,15 złotych zgodnie z 
rekomendacją Zarządu, m.in. przeznaczając na wypłatę dywidendy kwoty 
1 753 345,44 złotych, była uzasadniona ekonomicznie, Spółka posiadała 



wystarczające rezerwy finansowe do wypłaty ww. dywidendy a wypłata 
dywidendy nie naruszyła płynności finansowej Spółki, 
4. Ustalenie, czy Spółka zaciągnęła, w celu wypłaty na rzecz 
akcjonariuszy dywidendy, o której mowa w ust. 3) powyżej, kredytu lub 
pożyczki w Alior Bank Spółka Akcyjna; ponadto ustalenie celowości 
zaciągania kredytów lub pożyczek w Alior Bank SA w roku 2012 lub w 
innych bankach, oraz przeznaczeniu przez Spółkę tak pozyskanych 
środków, 
5. Ustalenie, czy na skutek działań, o których mowa w pkt 3) i 4) 
powyżej, Spółce Orion Investment SA została wyrządzona szkoda oraz 
ewentualne ustalenie wysokości szkody wyrządzonej Spółce Orion 
Investment S.A. sprawowaniem zarządu w związku z zawarciem oraz 
realizacją umowy wskazanej w pkt 3) i 4) powyżej, 
§3 
Rodzaje dokumentów które Spółka powinna udostępnić rewidentowi 
Spółka zobowiązana jest udostępnić biegłemu wskazanemu w §1 
niniejszej uchwały wszelkie dokumenty związane z zawarciem i realizacją 
umowy wskazanej w §2 ust. 1 i 4 niniejszej uchwały oraz dokumenty 
niezbędne do wyjaśnienia zagadnień wskazanych w §2 niniejszej uchwały, 
w szczególności dokumenty następującego rodzaju; 
1. Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości zawartą pomiędzy 
Spółką a Tadeusz Graczyk, Usługi pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami „Easy Contact, 
2. Inne umowy i dokumenty, faktury, rachunki, związane ze wskazaną 
w pkt 1 umowy, 
3. Umowy kredytów lub pożyczek zawartych w 2012. roku przez Spółkę 
z Alior Bank SA, 
4. Kompletna dokumentacja formalna Spółki, wskazująca zakres 
obowiązków organów zarządczych i nadzorczych Spółki,  
5. Kompletna dokumentacja finansowa Spółki, w tym wydruki 
zestawień obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz 
wydruki szczegółowych zapisów na poszczególnych kontach w systemie 
księgowym Orion Investment SA, 
6. Zakładowy plan kont i politykę rachunkowości Spółki, 
§ 4 
termin rozpoczęcia badania 
Termin rozpoczęcia badania o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 
zostaje ustalony na dzień 1 marca 2013 roku. 
§5 
Wejście w życie uchwały Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 131.602 głosy ze 131.602 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
879.515 głosów z 879.515 akcji, 19.009 głosów z 19.009 akcji 
wstrzymało się od głosowania, ważnie oddano 1.030.126 głosów z 
1.030.126 akcji, co stanowi 95,18% kapitału zakładowego Spółki, 
w związku z czym uchwała nie została podjęta. 



Uchwała nr 12/02/2013 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment S.A. 
z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu tajnym uchwały nr 
12/02/2013 o treści:  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORION Investment 
S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 84 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. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), 
powołuje rewidenta do spraw szczególnych na zasadach określonych w 
niniejszej uchwale:  
[Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych]  
§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje firmę K&F AUDIT sp. z o.o., 
NIP 678-29-24-772, KRS 0000210912 (dalej zwany też „rewidentem do 
spraw szczególnych”), do funkcji rewidenta do spraw szczególnych celem 
przeprowadzenia badania spraw szczegółowo określonych w niniejszej 
uchwale.  
[Przedmiot i zakres badania]  
§ 2  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż przedmiot i zakres 
badania przeprowadzanego przez rewidenta do spraw szczególnych 
obejmuje:  
1) określenie i weryfikację działań członków Zarządu spółki Orion 
Investment S.A. z siedzibą w Krakowie w osobach Pana Łukasza Ziob oraz 
Pana Marka Bolek w okresie sprawowania przez wymienione osoby funkcji 
członków Zarządu Spółki  w zakresie realizacji polityki operacyjnej Spółki, 
rodzaju i charakteru podejmowanych działań i wykonywanych czynności w 
zakresie dotyczącym zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i prowadzenia 
spraw Spółki,  
2) określenie czy w czasie sprawowania przez osoby wymienione w pkt 
1) niniejszego paragrafu funkcji członka Zarządu Spółki osoby te 
prowadziły działalność operacyjną będącą działalnością konkurencyjną 
względem Spółki, świadcząc usługi na rzecz podmiotów konkurencyjnych i 
nie posiadając stosownego zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki na 
prowadzenie działalności konkurencyjnej, wymaganego przepisami 
Kodeksu spółek handlowych, w tym wskazanie, sklasyfikowanie i opisanie 
takich ewentualnych działań oraz wskazanie podmiotów, na rzecz których 
ewentualnie działalność taka była prowadzona,  
3) ustalenie czy na skutek działań określonych w pkt 1) i 2) niniejszego 
paragrafu i sprawowania zarządu przedsiębiorstwem Spółki przez osoby 
wymienione w pkt 1 niniejszego paragrafu, sprawujące funkcje członków 
Zarządu Spółki, Spółka Orion Investment S.A.  poniosła szkodę, w tym 
określenie wysokości ewentualnej szkody, także z uwzględnieniem 
utraconych korzyści,  
4) identyfikację i pogrupowanie transakcji pomiędzy Orion Investment 
S.A. a Tadeuszem Graczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod 



firmą Tadeusz Graczyk, Usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami 
„Easy Contact", Zembrzyce 558, 34-210 Zembrzyce, sposób realizacji 
umowy, wysokość wynagrodzenia zapłaconego przez Spółkę na rzecz ww. 
podmiotu, określenie, czy wynagrodzenie zapłacone przez Spółkę 
odpowiada wynagrodzeniu rynkowemu w tego rodzaju umowach, 
celowości zawarcia przedmiotowej umowy,  
5) ustalenie, czy na skutek działań, o których mowa w pkt 4) powyżej, 
spółce Orion Investment S.A. została wyrządzona szkoda oraz ewentualne 
ustalenie wysokości szkody wyrządzonej Spółce Orion Investment S.A. 
sprawowaniem zarządu w związku z zawarciem oraz realizacją umowy 
wskazanej w pkt 4) powyżej,  
6) ustalenie, czy rekomendacja Zarządu Spółki co do podziału zysku 
netto za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, na podstawie 
której Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 
ORION Investment S.A. z siedzibą w Krakowie podjęło w głosowaniu 
jawnym uchwałę nr 5/05/2012 o treści:  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą ORION 
INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia podzielić 
zysk netto za ww. okres w kwocie 5 827 331,15 złotych zgodnie z 
rekomendacją Zarządu, m.in. przeznaczając na wypłatę dywidendy kwoty 
1 753 345,44 złotych, była uzasadniona ekonomicznie, Spółka posiadała 
wystarczające rezerwy finansowe do wypłaty ww. dywidendy a wypłata 
dywidendy nie naruszyła płynności finansowej Spółki,  
7) ustalenie, czy Spółka zaciągnęła, w celu wypłaty na rzecz 
akcjonariuszy dywidendy, o której mowa w ust. 6) powyżej, kredytu lub 
pożyczki w Alior Bank Spółka Akcyjna; ponadto ustalenie celowości 
zaciągania kredytów lub pożyczek w Alior Bank S.A. w roku 2012 lub w 
innych bankach, oraz przeznaczeniu przez Spółkę tak pozyskanych 
środków,  
8) ustalenie, czy na skutek działań, o których mowa w pkt 6) i 7) 
powyżej, Spółce Orion Investment S.A. została wyrządzona szkoda oraz 
ewentualne ustalenie wysokości szkody wyrządzonej Spółce Orion 
Investment S.A. sprawowaniem zarządu w związku z zawarciem oraz 
realizacją umowy wskazanej w pkt 6) i 7) powyżej.  
[Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu]  
§ 3  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Spółkę do udostępnienia 
powołanemu rewidentowi do spraw szczególnych  wszelkich dokumentów i 
materiałów  niezbędnych do wyjaśnienia kwestii i zagadnień określonych 
niniejszą uchwałą, w tym w szczególności:  
1) dokumentów określających strategię Spółki,  
2) umów zawartych przez Spółkę w okresie pełnienia przez Panów 
Łukasza Ziob i Marka Bolek funkcji w Zarządzie Spółki, przy których 
zawarciu Spółka reprezentowana była przez członków Zarządu w osobach 
Pana Łukasza Ziob oraz Pana Marka Bolek,  
3) korespondencji prowadzonej przez wymienione w pkt 2) osoby w 
czasie sprawowania przez nie funkcji członków Zarządu Spółki,  



4) udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji oraz 
udostępnienia innych materiałów dokumentujących działania ww. 
członków Zarządu w czasie sprawowania przez nich funkcji w Zarządzie 
Spółki i dokumentujących działania podejmowane w czasie sprawowania 
przez te osoby funkcji w Zarządzie Spółki,  
5) umowa o pracę z członkami Zarządu i inne tytuły upoważniające 
osoby, o których mowa w pkt 2) powyżej do reprezentowania Spółki, 
dokumenty wskazujące zakres obowiązków tych osób, listy płac - za okres 
pełnienia funkcji w Zarządzie w ujęciu miesięcznym (DRA - RCA do 
wynagrodzeń) a także  PIT-11 i inne dokumenty potwierdzające naliczenia 
podatków,  
6) umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości zawartej pomiędzy 
Spółką a Tadeusz Graczyk, Usługi pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami „Easy Contact",  
7) innych umów i dokumentów, faktur, rachunków, związanych ze 
wskazaną w pkt. 5 umową,  
8) umowy kredytów lub pożyczek zawartych w 2012 roku przez Spółkę 
z Alior Bank S.A  
9) kompletnej dokumentacji formalnej Spółki, wskazującą zakres 
obowiązków organów zarządczych i nadzorczych Spółki,  
10) kompletnej dokumentacji finansowej Spółki, w tym wydruki 
zestawień obrotów i sald w ujęciu syntetycznym i analitycznym oraz 
wydruki szczegółowych zapisów na poszczególnych kontach w systemie 
księgowym Orion Investment S.A,  
11) zakładowego planu kont i politykę rachunkowości Spółki.  
[Termin rozpoczęcia badania przez biegłego]  
§ 4  
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić termin 
rozpoczęcia badania w zakresie określonym niniejszą uchwałą niezwłocznie 
po sformalizowaniu umowy z rewidentem, nie później jednak niż na dzień 
1 marca 2013 roku.  
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia 
warunków finansowych współpracy z rewidentem do spraw szczególnych. 
[Wejście w życie]  
§ 5  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  
 
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym za 
przyjęciem uchwały oddano 977.284 głosy z 977.284 akcji na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, przeciw uchwale oddano 
52.842 głosy z 52.842 akcji, nikt nie wstrzymał się od głosowania, 
ważnie oddano 1.030.126 głosów z 1.030.126 akcji, co stanowi 
95,18% kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym uchwała 
została podjęta.  
 
 Marcin Wierzbicki działający w imieniu akcjonariusza Marka Bolka 
oświadczył, że głosował przeciw uchwale oraz zgłosił sprzeciw do uchwały i 
poprosił o zaprotokołowanie sprzeciwu. 


