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A K T NOTARIALNY 
Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (21.06.2013), przed 

1 ?1 i<s 
J > 2. —;iCpk;a%-zem Chwiałkowskim - Notariuszem w Toruniu, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ul. 

•' •'^^^Ifeazieiinej nr 32, odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Centrum Doradztwa Ekonomicznego" 

• 'C \V*^ółki ł akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

x , ^Sadov^ego pod numerem KRS 0000428831, z którego sporządzono niniejszy 

- ^ • > y P r o t o k ó ł 
Zgromadzenie otworzyła Prezes Zarządu - Pani Alina Przyborowska - Bednarowicz i stwierdziła, że na 

dzień dzisiejszy na godz. I I 0 0 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które 

obradować ma w następującym porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok 

( obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2012. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2012. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

13. Wolne głosy i wnioski. 

14. Zamknięcie obrad ZWZA. 

Następnie przystąpiono do punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad czyli wyborów 

Przewodniczącego Zgromadzenia. Pani Alina Przyborowska - Bednarowicz zgłosiła kandydaturę Pana 

^ Mateusza Gutowskiego - pełnomocnika akcjonariusza. 



Następnie Pani Alina Przyborowska - Bednarowicz zapytała Mateusza Gutowskiego czy wyraża zgodę 

na kandydowanie, a Mateusz Gutowski oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na funkcję 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Po stwierdzeniu przez Panią Alinę Przyborowska - Bednarowicz, że brak jest innych kandydatur 

zarządziła ona głosowanie tajne nad kandydaturą Pana Mateusza Gutowskiego na Przewodniczącego i 

postawiła wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: 

Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

„ Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 

co następuje: -

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ Centrum Doradztwa Ekonomicznego " S.A. postanawia wybrać na 

Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Gutowskiego. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Panią Alinę Przyborowska - Bednarowicz 

głosów ogłosiła ona, że za kandydaturą Pana Mateusza Gutowskiego oddano z 1.000.000 akcji stanowiących 

22,47 % całego kapitału zakładowego Spółki - 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za", głosów „przeciw" i 

głosów „wstrzymujących się" nie oddano wcale - po czym stwierdziła, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

wybrało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Mateusza 

Gutowskiego - wymaganą większością głosów. 

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do 

realizowania punktu trzeciego porządku obrad to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności i zarządził on jej wyłożenie, a wobec 

podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że: 

dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego" - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zostało zwołane w trybie art. 4021, art. 

4022 i art. 4023 k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku i ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu 

bieżącego z dnia 24 maja 2013 roku nr 13/2013 zawierającego projekty uchwał oraz w 



Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) z dnia 24 maja 2013 roku nr 

2/2013/KNF; 

na Zgromadzeniu obecny jest osobiście i działający wspólnie z pełnomocnikiem jeden 

akcjonariusz, posiadający łącznie 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co 

do głosu uprawniających do 2.000.000 dwóch milionów) głosów, na ogólną liczbę 4.450.000 

(czterech milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprawniających do oddania 5.4500.000 

(pięciu milionów czterystu pięćdziesięciu tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym 

Zgromadzeniu kapitał stanowi 22,47 % (dwadzieścia dwa i czterdzieści siedem setnych procenta) 

całego kapitału zakładowego Spółki. Obecny akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 

odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w 
/ 

związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Centrum Doradztwa Ekonomicznego" -

Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zgodnie z art. 4061 i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych 

jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu czwartego porządku obrad. 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia, 

zaproponowanego przez Prezesa Zarządu Spółki przy otwarciu obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by 

Zgromadzenie uchwaliło: 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z s i e d z i b ą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

w brzmieniu: 

/. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. 

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego 

Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 

2012. 
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10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków w roku 2012. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez 

nich obowiązków w roku 2012. 

12. Podjęcie uchwal w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 

13. Wolne głosy i wnioski. - -

14. Zamknięcie obradZWZA. " -A-

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nąd 
V 

zaproponowanym porządkiem obrad. A 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad 

oddanych zostało z 1.000.000 akcji stanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego Spółki - 2.000.000 

(dwa miliony) głosów „za", a „przeciw" proponowanemu porządkowi obrad i głosów „wstrzymujących się" 

nie oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że proponowany porządek obrad został 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu piątego porządku obrad. 

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: 

Uchwała nr 3 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 

„ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. — — 

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą j'ej podjęcia. " — 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 3. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, 

że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 1.000.000 akcji stanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za", a „przeciw" i głosów „wstrzymujących się" nie oddano w 

ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji 

Skrutacyjnej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu szóstego porządku obrad. 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad 

jest rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2012 i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie 

udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 3 KSH i w związku z 



tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący 

poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała 

akcjonariuszom jego zatwierdzenie. - ~ 

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 2 sierpnia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku przez Prezesa Zarządu - Panią Alinę Przyborowską - Bednarowicz nikt głosu nie zabrał, 

wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

-Jnansowego Spółki za okres od dnia 2 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i postawił wniosek 

jjZgromadzenie uchwaliło: 

Uchwała nr 4 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania f inansowego Spółki za okres od 02.08.2012 r. do 31.12.2012 r. 

„ Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 02.08.2012 r. do 

31.12.2012 r. obejmujące: 

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 

1.682.331,09 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych i 

dziewięć groszy); -

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 02.08.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto 

w kwocie 126.881,43 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu jeden złotych i 

czterdziestu trzech groszy); 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 02.08.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 

wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 708.062,89 zł (siedemset osiem tysięcy 

sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy); 

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 02.08.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący 

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 131.513,54 zł (sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset 

trzynaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze); 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia - działalność jednostki za okres 01.01.2012 r. do 01.08.2012 r. 

przyniosła zysk w kwocie 160.221,10 zł (stu sześćdziesięciu tysięcy dwustu dwudziestu jeden złotych 

i dziesięciu groszy). 

W okresie od 01.01.2012 r. do 01.08.2012 roku działalność gospodarcza wykonywana była przez 

osobę fizyczną Panią Alinę Przyborowską-Bednarowicz w zakresie pozostałej finansowej 

działalności usługowej. Z dniem 02.08.2012 r. nastąpiło przekształcenie działalności w spółkę 

akcyjną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000428831. 



§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 4. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, 

że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 1.000.000 akcji stanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego^-

Spółki - 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za", a „przeciw" i głosów „wstrzymujących się" nie oddanp-'w/iv< 

ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania*, /uf 

finansowego Spółki za okres od dnia 2 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku została przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu siódmego porządku obrad. 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku 

Spółki za 2012 rok i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: 

Uchwała nr 5 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
podziału zysku Spółki za 2012 r. 

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 02.08.2012 r. do 31.12.2012 r. w 

kwocie 126.881,43 zł (stu dwudziestu sześciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu jeden złotych i czterdziestu 

trzech groszy) w całości przeznacza na kapitał zapasowy. — 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 5. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 1.000.000 akcji stanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za", a „przeciw" i głosów „wstrzymujących się" nie oddano w 

ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 

rok została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu ósmego porządku obrad. 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad 

jest rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 2 sierpnia 2012 



roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i przypomniał , iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało 

akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402 3 § 1 pkt 3 K S H i w związku z tym każdy akcjonariusz 

miał możl iwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący poinformował 

akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała w w sprawozdanie i rekomendowała 

akcjonariuszom jego zatwierdzenie. 

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 2 sierpnia 2012 roku 

do dnia 31 grudnia 2012 roku przez Prezesa Zarządu - Pan ią Alinę Przyborowską - Bednarowicz nikt głosu 

ie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 6 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 2 sierpnia 2012 roku do dnia 

31 grudnia 2012 roku i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwal i ło : 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 02.08.2012 r. do 31.12.2012 r. 

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 

02.08.2012 r. do 31.12.2012 r. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 6. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa mil iony) głosów „za", a „przec iw" i g łosów „wstrzymujących s ię" nie oddano w 

ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za okres od 2 sierpnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku została przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad. 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad 

jest rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 

2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał , iż przedmiotowe 

sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402 3 § 1 pkt 3) K S H i 
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w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad 

rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu dziesiątego porządku obrad. 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad 

jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2012 i poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki w 

swoim sprawozdaniu z oceny sprawozdań Zarządu za 2012 rok wnioskowała do Walnego Zgromadzenia o 

udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku. 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odczytał projekt uchwały: i 

Uchwała nr 7 - projekt 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego 

S.A. - Pani Alinie Przyborowskiej - Bednarowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2012. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." 

Przewodniczący stwierdził, że w związku z tym, że na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz 

będący jednocześnie Prezesem Zarządu, który zgodnie z treścią art. 413 § 1 KSH powinien powstrzymać się 

od głosowania we własnej sprawie - nie ma możliwości przeprowadzenia głosowania nad treścią uchwały nr 

7 w sprawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu jedenastego porządku obrad. 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad 

jest podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej. 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 7 w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Ernestowi Bednarowicz absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
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z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012. 

„ Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

i . 

^Ekonomicznego S.A. - Panu Ernestowi Bednarowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

'•$\\F'reku obrotowym 2012. 
j ń §2 

v / Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził g łosowanie tajne nad 

zaproponowaną uchwa łą nr 7. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, 

że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa mil iony) głosów „za", głosów „wstrzymujących s ię" i g łosów „przec iw" nie 

oddano w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 w sprawie udzielenia 

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Ernestowi Bednarowicz została przez Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 8 w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Paulinie Jankowskiej absolutorium z wykonania przez n ią 

obowiązków w roku obrotowym 2012 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwal i ło : 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S .A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego S.A. - Pani Paulinie Jankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 

§2 
Uchwalą wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 
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Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad 

zap roponowaną uchwa łą nr 8. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że za 

u c h w a ł ą nr 8 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego Spółki 

- 2.000.000 (dwa mil iony) g łosów „za", głosów „wstrzymujących s ię" i g łosów „przeciw" nie oddano w 

ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Paulinie Jankowskiej została przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 9 w sprawie w sprawie 

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwali ło: 

Uchwała nr 9 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

„ Działając na podstawie ort. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: — 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego S.A. — Panu Pawłowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2012. — — 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 9. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za uchwa łą nr 9 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa mil iony) głosów „za", głosów „wstrzymujących s ię" i g łosów „przeciw" nie oddano 

w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Jankowskiemu została przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 10 w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Cezaremu Jasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwali ło: 

Uchwała nr 10 
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Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 

z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 
w sprawie: 

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w roku obrotowym 2012. 

„Działając na podstawie ort. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 
fkv Zgromadzenie uchwała, co następuje: 

*,''-Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

\ ) Ekonomicznego S.A. - Panu Cezaremu Jasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 

'•y 7 
, / roku obrotowym 2012. -

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy T2X22$.TJX g łosowanie tajne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 10. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za", g łosów „wstrzymujących s ię" i g łosów „przeciw" nie oddano 

w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Cezaremu Jasińskiemu została przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 11 w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwali ło: 

Uchwała nr 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

„Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego S.A. — Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012. 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 
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Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził g łosowanie tajne nad 

zap roponowaną uchwa łą nr 11. 

Po przeprowadzeniu g łosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za u c h w a ł ą nr 11 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa mil iony) g łosów „za", głosów „wstrzymujących s i ę" i g łosów „przec iw" nie oddano 

w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Łanoszka została przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 12 w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jakubowi Maciejowi Ciepieli absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2012 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwali ło: 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

„ Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego S.A. - Panu Jakubowi Adamowi Ciepieli absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " -

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 12. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za uchwa łą nr 12 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa mil iony) g łosów „za", głosów „wstrzymujących s ię" i g łosów „przeciw" nie oddano 

w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Jakubowi Maciejowi Ciepieli została przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 13 w sprawie udzielenia 

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu D a w i d o w i M i e c z k o w s k i e m u absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków w roku obrotowym 2012 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwali ło: 
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Uchwała nr 13 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012. 

J^ziajając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne 

tiĘ&fómddzenie uchwala, co następuje: 

-Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

'Ekonomicznego S.A. - Panu Dawidowi Mieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

w roku obrotowym 2012. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził g łosowanie tajne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 13. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego g łosów stwierdził on, że 

za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22 ,47% całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa mil iony) głosów „za", g łosów „wstrzymujących s ię" i g łosów „przec iw" nie oddano 

w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził , że uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki - Panu Dawidowi Mieczkowskiemu została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu dwunastego porządku obrad. 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 14 w sprawie odwołania 

Pauliny Jankowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie 

uchwal i ło : 

Uchwała nr 14 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego S.A. - Paulinę Jankowską., 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 
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Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad 

zap roponowaną uchwałą nr 14. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za u c h w a ł ą nr 14 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa mil iony) głosów „za", głosów „wstrzymujących s ię" i głosów „przeciw" nie oddano 

w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 w sprawie odwołania Pauliny 
v S 

Jankowskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadź 

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 15 w sprawie odwołania Pawła 

Jankowskego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie u c h w a l i ł o : — 

Uchwała nr 15 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

„§l 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego S.A. - Pawła Jankowskiego. 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 15. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za uchwa łą nr 15 oddanych zostało z 1.000.000 akcji s tanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

Spółki - 2.000.000 (dwa mil iony) głosów „za", g łosów „wstrzymujących s ię" i głosów „przeciw" nie oddano 

w ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 w sprawie odwołania Pawła 

Jankowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie . 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 16 w sprawie powołania 

Agnieszki Dagiel na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie 

uchwal i ło : 

Uchwała nr 16 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

»§1 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego S.A. - Agnieszkę Dagiel (PESEL 71022700702).-

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad 

roponowaną uchwałą nr 16. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

!'ż&:uchvrałą nr 16 oddanych zostało z 1.000.000 akcji stanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego 

^pó/kry2.000.000 (dwa miliony) głosów „za", głosów „wstrzymujących się" i głosów „przeciw" nie oddano 

•'w ogpfe, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 w sprawie powołania Agnieszki Dagiel 

~ń& funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

przyjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 17 w sprawie powołania 

Macieja Leżuch na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie 

uchwaliło: 

Uchwała nr 17 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. 
z siedzibą w Toruniu z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie: 
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Centrum Doradztwa 

Ekonomicznego S.A. - Macieja Leżuch (PESEL 83041906371) 

§2 
Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. " 

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad 

zaproponowaną uchwałą nr 17. 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Przewodniczącego głosów stwierdził on, że 

za uchwałą nr 17 oddanych z 1.000.000 akcji stanowiących 22,47 % całego kapitału zakładowego Spółki -

2.000.000 (dwa miliony) głosów „za", głosów „wstrzymujących się" i głosów „przeciw" nie oddano w 

ogóle, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 w sprawie powołania Macieja Leżuch na 

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

przyjęta jednogłośnie. 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu trzynastego porządku obrad. Przewodniczący Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, że nikt nie zabrał głosu i nikt nie złożył żadnych wniosków. 

W związku z powyższym przystąpiono do realizacji punktu czternastego porządku obrad. Ponieważ 
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sprzeciwów nie było i nikt więcej głosu nie zabrał, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do 

protokołu listę obecności oraz pełnomocnictwo. 

Koszty aktu ponosi spółka. 

Wyp isy niniejszego aktu można wydawać akcjonar iuszom i spółce. 

P o b r a n o : 
- na podstawie § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 

2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. kwotę: 900,00 zł 
- na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) 23% podatku VAT od taksy tj. kwotę: 207,00 zł 
Razem: 1.107,00 zł 

(jeden tysiąc sto siedem złotych) 
Kwota 1.107,00 zł plus koszty wypisów zostanie zapłacona przez „Centrum Doradztwa Ekonomicznego" Spółki 

Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach przelewem w terminie do dnia 28 czerwca 2013 roku na konto Kancelarii Notarialnej 
Łukasza Chwiałkowskiego - Notariusza w Toruniu w banku P K O BP S.A. Oddziale w Toruniu o numerze 44 1020 5011 0000 
9902 0207 8939. 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez: Mateusza Gutowskiego, syna Leszka i Marii, 
legitymującego się dowodem osobistym AGT 892196 (PESEL 87032813332) zameldowanego na pobyt 
stały w 12-230 Białej Piskiej, przy ul. Warmińskiej nr 2 m. 5 - Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy i Łukasza Chwiałkowskiego - notariusza. 

R E P E R T O R I U M A /2013 
Ja, niżej podpisany Łukasz Chwiałkowski — Notariusz w Toruniu, wydałem wypis tego aktu notarialnego: 

< iPOLzCJć^ za pobraniem: 
- na podstawie § 12 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 

2004 roku (Dz.U. Nr 148, poz. 1564.) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. kwotę: 50,00 zł 
- na podstawie art. 41 w związku z art. 146 a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) 23% podatki V A T od taksy tj. kwotę: 11,53, zł 
Razem: 61,50 zł 

Toruń, dnia 21 czerwca 2013 roku. sfC cJi ! y / > ^ O T ^ f o u S Z 


