
 

 

Repertorium A numer 12119/2013 

 

AKT NOTARIALNY 

 

          Dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, 

notariusza w Warszawie Adama Suchty, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej 

nr 36 lokal 12, prowadzącego kancelarię przy ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 12, w lokalu 

tej kancelarii odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie IDH spółka akcyjna z siedzibą w 

Warszawie (adres: 02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza nr 36A, REGON 011274140, NIP 

5261039676), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000290680, 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. Wobec braku odmiennych w tym względzie postanowień statutu, a także wobec 

nieobecności przewodniczącego rady nadzorczej i jego zastępcy, walne zgromadzenie 

otworzył prezes zarządu spółki Mirosław Władysław Rek, oświadczeniem, że w drodze 

ogłoszenia na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania 

informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami zarząd spółki z własnej inicjatywy 

zwołał na dziś, na godzinę 10
00

, w lokalu tutejszej kancelarii, zwyczajne walne zgromadzenie 

IDH S.A. z następującym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------------  

1. otwarcie walnego zgromadzenia; ---------------------------------------------------------------------  

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

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do 

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

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

5. wybór komisji skrutacyjnej walnego zgromadzenia lub powierzenie liczenia głosów 

przewodniczącemu walnego zgromadzenia; --------------------------------------------------------  

6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, sprawozdania zarządu z 
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działalności spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania zarządu z działalności grupy 

kapitałowej za rok obrotowy 2012, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty spółki za 

rok obrotowy 2012, sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania 

finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz 

wniosku zarządu co do pokrycia straty; --------------------------------------------------------------  

7. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2012 uwzględniającego 

wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych; -----  

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za 

rok obrotowy 2012; -------------------------------------------------------------------------------------  

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy 

kapitałowej za rok obrotowy 2012;  ------------------------------------------------------------------  

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 

obrotowy 2012; ------------------------------------------------------------------------------------------  

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

za rok 2012; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

12. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012; ----------------------------  

13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu panu 

Mirosławowi Rek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012; --------  

14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu panu 

Łukaszowi Bartczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012; -----  

15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Sylwii 

Leśniak-Paduch z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012; --------------  

16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Tomaszowi Cyrylowi Jakubiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------  

17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi 

Kubie Mamot  z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012; -------------  

18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012; ---------------------------------------------------------------------------------------  

19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Mariuszowi Sperczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Rafałowi 
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Marcinowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

21. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki; -------------------------------------------  

22. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. ----------------------------------------------------------  

 

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

          Otwierający zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na przewodniczącego 

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

          Zgłoszona została kandydatura Adama Stefana Gbiorczyka, 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 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie wybiera Adama Stefana Gbiorczyka na 

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 

akcji stanowiących 47,13 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 

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

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

 wstrzymujących się nie było. --------------------------------------------------------------------------  
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          Do punktu 3 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane 

prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do 

jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia 

uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a 

następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. -----------------------------  

          Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej 

listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, przewodniczący 

walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący 

łącznie 829 786 075 w pełni pokrytych akcji dających tyle samo głosów na ogólną liczbę na 

dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa 1 760 777 268 akcji dających tyle samo głosów, 

toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 47,13 % tak ustalonego kapitału 

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

 

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

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 2 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o przyjęciu porządku obrad 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad walnego 

zgromadzenia: -------------------------------------------------------------------------------------------  

1. otwarcie walnego zgromadzenia; ----------------------------------------------------------------  

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

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do 

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

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

5. wybór komisji skrutacyjnej walnego zgromadzenia lub powierzenie liczenia głosów 

przewodniczącemu walnego zgromadzenia; ----------------------------------------------------  
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6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania 

finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, sprawozdania zarządu z 

działalności spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania zarządu z działalności grupy 

kapitałowej za rok obrotowy 2012, wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty spółki 

za rok obrotowy 2012, sprawozdania rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdania 

finansowego i sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012 oraz 

wniosku zarządu co do pokrycia straty; ---------------------------------------------------------  

7. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2012 uwzględniającego 

wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych;  

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki 

za rok obrotowy 2012; -----------------------------------------------------------------------------  

9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy 

kapitałowej za rok obrotowy 2012; --------------------------------------------------------------  

10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 

obrotowy 2012; -------------------------------------------------------------------------------------  

11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej za rok 2012; ---------------------------------------------------------------------------  

12. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012; -----------------------  

13. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu panu 

Mirosławowi Rek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012; ----  

14. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu panu 

Łukaszowi Bartczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012; -  

15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Sylwii Leśniak-Paduch z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012; -  

16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Tomaszowi Cyrylowi Jakubiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012; -----------------------------------------------------------------------------------  

17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Jackowi Kubie Mamot  z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 

roku obrotowym 2012; -----------------------------------------------------------------------------  

19. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 
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Mariuszowi Sperczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012; -----------------------------------------------------------------------------------  

20. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012; -----------------------------------------------------------------------------------  

21. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki; ---------------------------------------  

22. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

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

          Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnie zrezygnowali z 

powoływania komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu 

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

 

          Do punktów 6 i 7 porządku obrad: -------------------------------------------------------------  

          Przedstawione i rozpatrzone zostały:--------------------------------------------------------------  

1) sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 

2012 r., ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r., -----------  

3) wniosek zarządu dotyczący pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 

31 grudnia 2012 r., --------------------------------------------------------------------------------------  

4) sprawozdanie rady nadzorczej z wyników oceny sprawozdań oraz wniosku, o których 

mowa powyżej, ------------------------------------------------------------------------------------------  

5) sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 

31 grudnia 2012 r., --------------------------------------------------------------------------------------  

6) sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 
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2012 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

          Do punktu 8 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 3 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności 

spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 

rok obrotowy 2012. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 9 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 4 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności 

grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności 

grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012. -----------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 10 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 5 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki 

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za rok 

obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012, 

obejmujące w szczególności: --------------------------------------------------------------------------  

(i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------  
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(ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 2.318.115,58 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy sto 

piętnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), ----------------------------------------------------  

(iii) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, z którego wynika strata netto w 

kwocie 79.324.839,69 (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery 

tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), --------------  

(iv) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

(v) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku, --------------------------------------------------------------------------------------  

(vi) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 11 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 6 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej 

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej za rok obrotowy 2012, zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej 

za rok obrotowy 2012, obejmujące w szczególności: ----------------------------------------------  
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(i) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, --------------------------  

(ii) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje sumę 6.266.839,75 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć 

tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć i siedemdziesiąt pięć groszy), ---------------------------  

(iii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, z którego wynika 

strata netto w kwocie 79.323.723,53 (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta 

dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze), -------  

(iv) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku 

do 31 grudnia 2012 roku, ------------------------------------------------------------------------------  

(v) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, ------------------------------------------------------------------  

(vi) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 12 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 7 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o pokryciu straty poniesionej przez spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2012 w 

kwocie 79.324.839,69 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery 
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tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie 

pokryta z zysków lat przyszłych. ---------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 13 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie 

powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać 

udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 8 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium prezesowi zarządu Mirosławowi 

Rek z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. Mirosław Rek 

pozostaje w składzie zarządu. -------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  
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 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

          Do punktu 14 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie 

powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać 

udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 9 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium wiceprezesowi zarządu Łukaszowi 

Bartczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. Łukasz 

Bartczak pozostaje w składzie zarządu.--------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 15 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie 

powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać 
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udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 10 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium byłemu członkowi rady nadzorczej 

Sylwii Agnieszce Leśniak-Paduch z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 

2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 16 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie 

powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać 

udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 11 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 
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"1. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Tomaszowi Cyrylowi Jakubiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012.----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 17 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie 

powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać 

udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 12 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej Jackowi 

Kubie Mamot z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  
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 głosów przeciw nie było, -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

          Do punktu 18 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie 

powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać 

udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 13 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Leszkowi Maurycemu Stypułkowskiemu wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012.----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 19 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie 

powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać 
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udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 14 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 

 

"1. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Mariuszowi Sperczyńskiemu wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 20 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie 

powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać 

udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym 

zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. ----------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 15 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków 

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r. 
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"1. Zwyczajne walne zgromadzenie udziela absolutorium członkowi rady nadzorczej 

Rafałowi Marcinowi Abratańskiemu wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2012.----------------------------------------------------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  

 

          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 21 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o 

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

 

Uchwała nr 16 

zwyczajnego walnego zgromadzenia 

IDH S.A. w Warszawie 

z 26 czerwca 2013 r. 

o dalszym istnieniu spółki 

 

"1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 kodeksy spółek 

handlowych, w związku z faktem, iż bilans sporządzony przez zarząd za okres od dnia 1 

stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazał stratę w wysokości 79.324.839,69 zł 

(siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści 

dziewięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), tj. stratę przewyższającą sumę 

kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, 

postanawia niniejszym o dalszych istnieniu Spółki. -----------------------------------------------  

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------  
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          Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z 

reprezentowanych na zgromadzeniu 829 786 075 akcji stanowiących 47,13 % kapitału 

zakładowego zostało oddanych łącznie 829 786 075 ważnych głosów, przy czym: --------------  

 za uchwałą zostało oddanych 829 786 075 głosów, -----------------------------------------------  

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

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

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

 

          Do punktu 22 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------  

          Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie, 

załączając do niniejszego protokołu podpisaną przez siebie listę obecności. -----------------------  

 

          § 2. Tożsamość Adama Stefana Gbiorczyka, syna Ryszarda i Barbary, PESEL 

80101400477, zamieszkałego: 01-497 Warszawa, ulica Hery nr 68, stwierdziłem na 

podstawie okazanego dowodu osobistego ABT 413747. ----------------------------------------------  

          § 3. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi spółka. -------------------------------------  

          § 4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać spółce i akcjonariuszom w dowolnej 

ilości. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          § 5. Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą: -------------------------------------------  

a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 

dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 

Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) ------------------------------------------------------------- 1 100 zł 

b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie 

art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 

2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ------------------------------------------------------ 253 zł 

          Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


