
 

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  

FINHOUSE Spółka Akcyjna 

w dniu 25 czerwca 2013 roku. 

 
Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 
z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 kodeksu spółek 
handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Artura 
Luterka. 
 
W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  
  

Uchwała Nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia, który 
został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.finhouse.pl oraz w formie raportu bieżącego 
przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 28 maja 2013 roku.  

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 i podjęcie 

uchwały o jego zatwierdzeniu. 
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały o jego 

zatwierdzeniu. 
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2012. 
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego 

obowiązków w roku obrotowym 2012.  
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  

 
Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 
z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Finhouse S.A. za 2012 rok. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek uchwala się, co następuje:  

 
§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 



 

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  

 
Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 
z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Finhouse S.A. za 2012 rok. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Finhouse S.A. za 2012 rok 
obejmujące:  
- bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462 810,33 PLN,  
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w 

kwocie 26 301,40 PLN,  
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący 

zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 33 617,29 PLN,  
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące 

kapitał własny na koniec okresu w kwocie 306 534,00 PLN,  
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje 

objaśniające.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  

 
Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 
z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o pokryciu starty netto za rok obrotowy 2012 z przyszłych 
zysków Spółki.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  
 

Uchwała nr 6 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Luterkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa 

Zarządu w 2012 roku. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  

 
§ 1 

Udziela się Panu Arturowi Luterkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 
obrotowym 2012.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  
 

Uchwała nr 7 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Jaszczołtowi absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w 2012 roku. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  

 
§ 1 

Udziela się Panu Jackowi Jaszczołtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej w roku obrotowym 2012.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści: 
 

Uchwała nr 8 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 

2012 roku. 
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Pani Dominice Luterek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady 
Nadzorczej w roku obrotowym 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

nie może zostać poddana pod głosowanie ze względu na ograniczenia wynikające z art. 413 ustawy 

z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm).  

 
Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 
z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 
w 2012 roku. 

 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Panu Adamowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w roku obrotowym 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  

 



 

Uchwała nr 10 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Potapczukowi absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w 2012 roku. 
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Panu Włodzimierzowi Potapczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w roku obrotowym 2012.  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  

 
Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 
z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego 
obowiązków w 2012 roku. 

 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:  
 

§ 1 
Udziela się Panu Mariuszowi Wójcickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 
Nadzorczej w roku obrotowym 2012.  
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  
 

Uchwała nr 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Finhouse S.A. 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 
w sprawie zmiany Statutu Spółki. 

 
Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 o następującej treści: 
 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
b. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 
c. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 
d. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 
e. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
f. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
g. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 
h. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 
i. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, 
j. PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji, 
k. PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, 
l. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 



 

m. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 
finansowych,  

n. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,  
o. PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim, 
p. PKD 72.19.Z - Prace naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 
q. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 
r. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 
s. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 
t. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

 
uzyskuje treść następującą: 
 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

a. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 
b. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 
c. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 
d. PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 
e. PKD 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 
f. PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 
g. PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 
h. PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 
i. PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, 
j. PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji, 
k. PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, 
l. PKD 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych, 
m. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
 
n. PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych,  
o. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,  
p. PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

chronionych prawem autorskim, 
q. PKD 72.19.Z - Prace naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 
r. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) 
s. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej, 
t. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację, 
u. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

 
 

§ 2. 
Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną 
niniejszą Uchwałą. 
 

§ 3. 
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia. 
 
W głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 557.000 ważnych głosów z 557.000 akcji co stanowi 50,067% 
kapitału zakładowego, z czego 557.000 głosy za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących 
się od głosowania.  
 
 
 
 
 
 


