
 
 

  

Repertorium A nr 4259/2013 

 

 

AKT NOTARIALNY 

 Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (25-06-

2013) – Katarzyna Borawska – Notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię 

Notarialną przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91, przybyła do lokalu biurowego 

znajdującego się w budynku położonym przy Alejach Jerozolimskich nr 136 w 

Warszawie i spisała poniższy protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 

pod firmą: CUBE.ITG Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej 

także „Spółką”, (adres Spółki: 51-116 Wrocław, ulica Wołowska nr 6), NIP 898-

001-57-75, REGON 006028821, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000314721. ------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

§I. 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z 

siedzibą we Wrocławiu otworzył Pan Adam Leda – Prezes Zarządu Spółki – 

oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10
00

 we wskazanym wyżej lokalu 

zostało formalnie zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 

następującym porządkiem obrad: ------------------------------------------------------------  

1) otwarcie obrad; ---------------------------------------------------------------------  
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2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; ---------------------------  

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia; ------------  

4) sporządzenie listy obecności; -----------------------------------------------------  

5) przyjęcie porządku obrad; ---------------------------------------------------------  

6) przyjęcie uchwały w sprawie uchylenie Uchwały nr 18 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2013 roku dotyczącej 

sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości  (MSR) oraz podjęcia uchwały w sprawie 

sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); ------------------  

7) przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu Innovation Technology Group S.A. z działalności spółki za okres 

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; ----------------  

8) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Innovation Technology Group S.A. za rok obrotowy 2012; -----------------  

9) przyjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Innovation 

Technology Group S.A. za rok obrotowy 2012; -------------------------------  

10)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 

Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; -----------------------------  

11)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; ------------------  

12)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi 

Hanusiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu 

Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; -----------------------------  

13)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. z działalności w 2012 

roku oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania finansowego spółki Innovation Technology Group  S.A. za 



3  

okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 

sprawozdania Zarządu Innovation Technology Group  S.A. z działalności 

spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz 

wniosku Zarządu Innovation Technology Group S.A. o przeznaczenie 

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

14)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi 

Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. 

w 2012 roku; ------------------------------------------------------------------------  

15)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Michnickiemu z wykonania przez niego obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation Technology Group 

S.A. w 2012 roku; ------------------------------------------------------------------  

16)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; --------------  

17)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi 

Ptasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; --------------  

18)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Haśko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; ----------------------------  

19)  przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. z działalności spółki za okres od 

dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; --------------------  

20)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

spółki CUBE. Corporate Release S.A. za rok obrotowy 2012; --------------  

21)  przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CUBE. Corporate 

Release S.A. za 2012 rok; ---------------------------------------------------------  

22)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi 

Leda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CUBE. 
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Corporate Release S.A w 2012 roku; --------------------------------------------  

23)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi 

Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

CUBE. Corporate Release S.A w 2012 roku; ----------------------------------  

24)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi 

Grochowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu CUBE. Corporate Release S.A w 2012 roku; ------------------------  

25)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A z działalności za okres od dnia 

1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz przyjęcia 

sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego 

spółki CUBE. Corporate Release S.A. za rok obrotowy 2012, 

sprawozdania Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. za okres od 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu 

CUBE. Corporate Release S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku za 

2012r; --------------------------------------------------------------------------------  

26)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi 

Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 

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

27)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Zdunkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; -------------------  

28)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Waksmundzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; -------------------  

29)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi 

Chłoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; ----------------------------------  

30)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi 

Wasilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 
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Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; -------------------  

31)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 

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

32)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. 

w 2012 roku; ------------------------------------------------------------------------  

33)  przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania 

Zarządu CUBE.ITG S.A. z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; --------------------------------------  

34) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

CUBE.ITG S.A. za rok obrotowy 2012; ----------------------------------------  

35)  przyjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty CUBE.ITG S.A. za 

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

36)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi 

Dolnemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ---------------------------------------------------  

37)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu 

Krzysztofowi Walęga z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; -----------------------------------------  

38)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ---------------------------------------------------  

39)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi 

Leda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CUBE.ITG 

S.A. w 2012 roku; ------------------------------------------------------------------  

40)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; -----------------------------------------  
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41)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku oraz przyjęcia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego CUBE.ITG S.A. za okres 

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania 

Zarządu CUBE.ITG S.A. za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 rok; -  

42)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Krawczykowi z wykonania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; -------------------------------------  

43)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Michnickiemu z wykonania przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego 

oraz Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; -------------  

44)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Puterko z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

45)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi 

Frydrych z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

46)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Fakadejowi z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

47)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi 

Bogusławskiemu z wykonania przez niego funkcji Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ------------------------------  

48)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Haśko z wykonania przez niego funkcji Członka i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; 

49)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi 

Chłoń z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

50)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu 
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Krzysztofowi Stępień z wykonania przez niego funkcji Członka Rady 

Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; -------------------------------------  

51)  przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; ----------------------------  

52)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres 

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku; ----------------------------  

53)  przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

między Spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego 

poręczenia za obligacje Spółki; --------------------------------------------------  

54)  zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------  

 

Ad. pkt.2), pkt.3) i pkt.4) porządku obrad. ----------------------------------------------  

 Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został 

Pan Jacek Kujawa. -----------------------------------------------------------------------------  

 Pan Jacek Kujawa wyraził zgodę na kandydowanie. ------------------------------  

 Pan Adam Leda zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 1 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

§1 

 Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne 

Zgromadzenie spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Pana Jacka Kujawę. -------------------------------------------------------------------  
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§2 

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

 

 Pan Jacek Kujawa stwierdził, że w głosowaniu tajnym: --------------------------  

 brało udział 15.926.303 akcji, co stanowi 20,73% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 15.926.303 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

15.926.303 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Pan Jacek Kujawa stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

  

 Pan Jacek Kujawa wybór przyjął. ----------------------------------------------------  

  

 W tym miejscu na Walnym Zgromadzeniu stawił się Akcjonariusz 

CONTANGO 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentowany przez BPS 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w osobie pełnomocnika Pana Marka 

Wachtelberga. -----------------------------------------------------------------------------------  

   

 Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał listę 

obecności. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził,  że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo 

oraz jest zdolne do podejmowania uchwał, jako że: ---------------------------------------   

 Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki działający na 

podstawie art.399 §1, 402
1
 §1 i §2 oraz 402

2
 Kodeksu spółek handlowych 

poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 

28 maja 2013 roku, nr raportu bieżącego EBI 20/2013 oraz ESPI 

12/2013, w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek 

handlowych, -------------------------------------------------------------------------  

 zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni 

Akcjonariusze posiadający 28.271.214 (dwadzieścia osiem milionów 

dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) akcji w 

kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 76.794.477 (siedemdziesiąt 

sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta 
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siedemdziesiąt siedem) akcji, dysponujący 28.271.214 głosami na 

ogólną liczbę 76.794.477 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 

36,81% (trzydzieści sześć całych i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) 

kapitału zakładowego Spółki. --------------------------------------------------   

 

 Ad.pkt.5) porządku obrad. ----------------------------------------------------------  

 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:  

 

 

Uchwała Nr 2 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad 

 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić porządek obrad 

Walnego Zgromadzenia ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 28 maja 

2013 r., to jest: ----------------------------------------------------------------------------------  

1) otwarcie obrad; --------------------------------------------------------------------  

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; --------------------------  

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia; ------------  

4) sporządzenie listy obecności; -----------------------------------------------------  

5) przyjęcie porządku obrad; --------------------------------------------------------  

6) przyjęcie uchwały w sprawie uchylenie Uchwały nr 18 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2013 roku dotyczącej 

sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości  (MSR) oraz podjęcia uchwały w sprawie 

sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (MSR); -------------------------------------------  

7) przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
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Zarządu Innovation Technology Group S.A. z działalności spółki za okres 

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; ---------------  

8) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Innovation Technology Group S.A. za rok obrotowy 2012; ------------------  

9) przyjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Innovation 

Technology Group S.A. za rok obrotowy 2012; --------------------------------  

10)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 

Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; -----------------------------  

11)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; -------------------  

12)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi 

Hanusiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu 

Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; -----------------------------  

13)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. z działalności w 2012 

roku oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania finansowego spółki Innovation Technology Group  S.A. za 

okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 

sprawozdania Zarządu Innovation Technology Group  S.A. z działalności 

spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 

oraz wniosku Zarządu Innovation Technology Group S.A. o 

przeznaczenie zysku za rok 2012; ------------------------------------------------  

14)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi 

Bogusławskiemu z wykonania przez niego obowiązków 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. 

w 2012 roku; ------------------------------------------------------------------------  

15)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Michnickiemu z wykonania przez niego obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation Technology Group 
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S.A. w 2012 roku; ------------------------------------------------------------------  

16)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; ---------------  

17)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi 

Ptasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; ---------------  

18)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Haśko z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku; -----------------------------  

19)  przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. z działalności spółki za okres od 

dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; -------------------  

20)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

spółki CUBE. Corporate Release S.A. za rok obrotowy 2012; --------------  

21)  przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CUBE. Corporate 

Release S.A. za 2012 rok; ---------------------------------------------------------  

22)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi 

Leda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CUBE. 

Corporate Release S.A w 2012 roku; --------------------------------------------  

23)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi 

Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

CUBE. Corporate Release S.A w 2012 roku; ----------------------------------  

24)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi 

Grochowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu CUBE. Corporate Release S.A w 2012 roku; -----------------------  

25)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A z działalności za okres od dnia 

1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz przyjęcia 

sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego 

spółki CUBE. Corporate Release S.A. za rok obrotowy 2012, 
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sprawozdania Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. za okres od 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu 

CUBE. Corporate Release S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku za 2012 

r; --------------------------------------------------------------------------------------  

26)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi 

Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; -------------  

27)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Zdunkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; --------------------  

28)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Waksmundzkiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; --------------------  

29)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi 

Chłoń z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; ----------------------------------  

30)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi 

Wasilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku; --------------------  

31)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 

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

32)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. 

w 2012 roku; ------------------------------------------------------------------------  

33)  przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania 

Zarządu CUBE.ITG S.A. z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; --------------------------------------  

34) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 



13  

CUBE.ITG S.A. za rok obrotowy 2012; -----------------------------------------  

35)  przyjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty CUBE.ITG S.A. za 

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

36)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi 

Dolnemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

37)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi 

Walęga z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

38)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Kujawie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

39)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi 

Leda z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu CUBE.ITG 

S.A. w 2012 roku; ------------------------------------------------------------------  

40)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Witkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; -----------------------------------------  

41)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku oraz przyjęcia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego CUBE.ITG S.A. za okres 

od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 

sprawozdania Zarządu CUBE.ITG S.A. za okres 1 stycznia 2012 roku do 

31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 

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

42)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi 

Krawczykowi z wykonania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; --------------------------------------  

43)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Michnickiemu z wykonania przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego 

oraz Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; --------------  
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44)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Puterko z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

45)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi 

Frydrych z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

46)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Fakadejowi z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

47)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi 

Bogusławskiemu z wykonania przez niego funkcji Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; -------------------------------  

48)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi 

Haśko z wykonania przez niego funkcji Członka i Wiceprzewodniczącego 

Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; -------------------------------  

49)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi 

Chłoń z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

50)  przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi 

Stępień z wykonania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku; ----------------------------------------------------  

51)  przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

z działalności grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku; ----------------------------  

52)  przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres 

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku; ----------------------------  

53)  przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między 

Spółką a członkami zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego 

poręczenia za obligacje Spółki; --------------------------------------------------  

54)  zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------  
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§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214  ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214  głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.6) porządku obrad. ------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 3 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie uchylenia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18 z 

dnia 5 lutego 2013 roku dotyczącej sporządzenia sprawozdania finansowego 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz podjęcia 

uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

(MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)  

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. działając na podstawie art. 

45 ust.1 lit.(a) oraz (c) Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 

2002r nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) postanawia, iż od dnia 01.01.2013 

roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim 

ogłoszone zostały one w  formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. ----------------  

§2 

 Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu 
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za który CUBE.ITG S.A. przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z 

MSSF/MSR w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z 

MSSF/MSR, będzie dzień 01.01.2012 (pierwszy stycznia dwa tysiące dwunastego) 

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

§3 

 Pierwsze roczne sprawozdanie Spółki zostanie sporządzone zgodnie z 

MSSF/MSR, a w szczególności zgodnie z MSSF 1 oraz wszystkimi MSSF i MSR 

przyjętymi przez Komisję Europejską, za rok obrotowy kończący się w dniu 

31.12.2013 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku. --------  

§4 

 Ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym CUBE.ITG S.A. 

sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 

z 2002r nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) będzie sprawozdanie finansowe 

sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2012 (trzydziestego 

pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego) roku. ---------------------------------------  

 §5 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. uchyla Uchwałę nr 18 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie 

sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (MSR). --------------------------------------------------------  

§6 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż §1 – 4 są 

skutecznie od dnia 1 stycznia 2013r., natomiast §5 obowiązuje od dnia 6 lutego 

2013r.. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: --------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  
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Ad.pkt.7) porządku obrad. ------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 4 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Innovation 

Technology Group S.A. z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku  

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu 

i zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania 

Zarządu Innovation Technology Group S.A. z działalności spółki za okres od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia zatwierdzić 

przedmiotowe sprawozdanie. -----------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214  ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.8) porządku obrad. ------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 5 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Innovation Technology 

Group S.A. za rok obrotowy 2012 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim: ---------------  

 rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego 

Innovation Technology Group S.A. za rok obrotowy 2012 (dalej 

„Sprawozdanie Finansowe Spółki”), --------------------------------------------  

 zapoznaniu się z wynikami badań Sprawozdania Finansowego Spółki 

Innovation Technology Group S.A. zawartych w raporcie i opinii 

biegłego rewidenta, ----------------------------------------------------------------  

 zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny  

Sprawozdania Finansowego spółki Innovation Technology Group S.A., ---  

postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie Finansowe spółki Innovation 

Technology Group S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące: ------------------------------  

 zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2012 

roku, wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 

72.310.162,42zł (siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy sto 

sześćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze), ----------------------------  

 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 

2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.687.762,74zł (milion 

sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 

siedemdziesiąt cztery grosze), ----------------------------------------------------  

 rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 

kwotę 40.505.505,85zł (czterdzieści milionów pięćset pięć tysięcy pięćset 

pięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), ---------------------------------------  

 zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o 
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kwotę 3.495.452,54zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

czterysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze), ---------------  

 dodatkowe informacje i objaśnienia. --------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214  ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.9) porządku obrad. ------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 6 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku  Innovation Technology Group S.A. za 

rok obrotowy 2012 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.a) 

Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną tego wniosku 

dokonaną przez Radę Nadzorczą, w przedmiocie sposobu podziału zysku Innovation 

Technology Group S.A. powstałego w roku obrotowym 2012, postanawia zysk netto 

za rok 2012 w kwocie 1.687.762,74zł (milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy 

siedemset sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze) (Zysk),  przekazać 

w całości na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------------------------  
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§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: --------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.10, pkt.11) i pkt.12) porządku obrad. --------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 7 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez 

niego obowiązków Prezesa Zarządu Innovation Technology Group S.A. w 2012 

roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela 

Prezesowi Zarządu Innovation Technology Group S.A. – Panu Jackowi Kujawie, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2012 roku. ----------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------  

 Akcjonariusz Jacek Kujawa, dysponujący 940.000 akcjami, którym 



21  

odpowiada 940.000 głosów, został wyłączony od głosowania na 

podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, --------------------------  

 w głosowaniu tajnym brało udział 27.331.214 akcji, co stanowi 35,59% 

kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------  

 w głosowaniu tajnym oddano 27.331.214 ważnych głosów, w tym za 

uchwałą oddano 27.331.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. ----------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 8 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania 

przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Innovation Technology Group S.A. 

w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela 

Wiceprezesowi Zarządu Innovation Technology Group S.A. – Panu Pawłowi 

Witkiewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 

stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. ----------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------  

 Akcjonariusz Paweł Witkiewicz, dysponujący 4.704.687 akcjami, którym 

odpowiada 4.704.687 głosów, został wyłączony od głosowania na 

podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, --------------------------  

 w głosowaniu tajnym brało udział 23.566.527 akcji, co stanowi 30,68% 

kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------  

 w głosowaniu tajnym oddano 23.566.527 ważnych głosów, w tym za 
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uchwałą oddano 23.566.527 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. -----------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

Uchwała Nr 9 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Hanusiakowi z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Zarządu Innovation Technology Group S.A. w 

2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela 

Członkowi Zarządu Innovation Technology Group S.A. – Panu Piotrowi 

Hanusiakowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 

1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. --------------------------------------  

§2 

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

  

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.13) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  
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Uchwała Nr 10 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Innovation Technology 

Group S.A. z działalności w 2012 roku oraz przyjęcia sprawozdania Rady 

Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki Innovation Technology 

Group  S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, 

sprawozdania Zarządu Innovation Technology Group  S.A. z działalności spółki 

za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz wniosku 

Zarządu Innovation Technology Group  S.A. o przeznaczenie zysku za rok 2012 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A., działając w związku 

z art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przyjmuje sprawozdanie 

Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. z działalności w 2012 roku. ---  

§2 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. niniejszym przyjmuje 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki 

Innovation Technology Group  S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 

31 grudnia 2012 roku, sprawozdania z działalności Zarządu Innovation Technology 

Group  S.A. z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 

grudnia 2012 r. oraz wniosku Zarządu Innovation Technology Group S.A. o 

przeznaczenie zysku za rok 2012. ------------------------------------------------------------  

§3 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  
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Ad.pkt.14), pkt.15), pkt.16), pkt.17) i pkt.18) porządku obrad. ---------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 11 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

Innovation Technology Group S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Sebastianowi Bogusławskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Innovation 

Technology Group S.A absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków 

za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 12 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonania 

przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Innovation 

Technology Group S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając w związku 

z art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi 

Michnickiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Innovation Technology 

Group S.A absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 

dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -------------------------------   

§2 

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

  

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 13 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krawczykowi z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology Group 

S.A. w 2012 roku 
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§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając w związku 

z art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Jackowi 

Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A 

absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ---------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 14 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Ptasińskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology Group 

S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust.1 Statutu 

Spółki, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Ptasińskiemu – Członkowi Rady 

Nadzorczej Innovation Technology Group S.A absolutorium z wykonania przez 

niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 
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2012 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 15 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A. 

w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając w związku 

z art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi 

Haśko – Członkowi Rady Nadzorczej Innovation Technology Group S.A 

absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ----------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  
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 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ad.pkt.19) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 16 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CUBE. Corporate 

Release S.A. z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 

31 grudnia 2012 roku  

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. działając na podstawie 

art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i 

zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania 

Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. z działalności Spółki za okres od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia zatwierdzić 

przedmiotowe sprawozdanie. ------------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: --------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 



29  

Ad.pkt.20) porządku obrad. ----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 17 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki CUBE. Corporate 

Release S.A. za rok obrotowy 2012 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust.1 Statutu 

Spółki, po uprzednim: --------------------------------------------------------------------------  

 rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki 

CUBE. Corporate Release S.A za rok obrotowy 2012 (dalej „Sprawozdanie 

Finansowe Spółki”), -----------------------------------------------------------------------  

 zapoznaniu się z wynikami badań Sprawozdania Finansowego Spółki zawartych 

w raporcie i opinii biegłego rewidenta, -------------------------------------------------  

 zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny 

Sprawozdania Finansowego Spółki, -----------------------------------------------------  

postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 

1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku obejmujące: -----------------------------  

 zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 36.494.364,74zł 

(trzydzieści cześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta 

sześćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt cztery grosze), ----------------------------  

 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

wykazujący zysk netto w wysokości 185.876,95zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), -------------  

 rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 

2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 
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379.524,53zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 

złote i pięćdziesiąt trzy grosze), -----------------------------------------------------------  

 zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 

185.876,95zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 

złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), --------------------------------------------------  

 dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: --------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

  

Ad.pkt.21) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 18 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku CUBE. Corporate Release S.A. za rok 

obrotowy 2012 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.a Statutu 

Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i oceną tego wniosku 

dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, w przedmiocie sposobu podziału zysku 

CUBE. Corporate Release S.A za powstały w roku obrotowym 2012 zysk netto w 
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kwocie 185.876,95zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 

złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy) (Zysk), postanawia przekazać w całości na 

kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ad.pkt.22, pkt.23) i pkt.24) porządku obrad. -------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 19 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda z wykonania przez niego 

obowiązków Prezesa Zarządu CUBE. Corporate Release S.A w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. działając na podstawie 

art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu 

CUBE. Corporate Release S.A. – Panu Adamowi Leda, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.  

 

§2 

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



32  

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 20 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ciepłemu z wykonania przez 

niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBE. Corporate Release S.A w 2012 

roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela 

Wiceprezesowi Zarządu CUBE. Corporate Release S.A – Panu Piotrowi Ciepłemu, 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 

roku do 31 grudnia 2012 roku. ----------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 
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została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 21 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Grochowiczowi z 

wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBE. Corporate 

Release S.A w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela 

Wiceprezesowi Zarządu CUBE. Corporate Release S.A – Panu Zdzisławowi 

Grochowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 

dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. --------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214  ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.25) porządku obrad. ----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

Uchwała Nr 22 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CUBE. Corporate 

Release S.A z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny 

sprawozdania finansowego spółki CUBE. Corporate Release S.A. za rok obrotowy 

2012, sprawozdania Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. z działalności za 

okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku 

Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku za 2012 

rok 

 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając w związku 

art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przyjmuje sprawozdanie 

Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. z działalności w 2012 roku. --------  

§2 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. niniejszym przyjmuje 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego spółki CUBE. 

Corporate Release S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu CUBE. 

Corporate Release S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 

roku oraz wniosku Zarządu CUBE. Corporate Release S.A. dotyczącego 

przeznaczenia zysku za 2012 r.. ---------------------------------------------------------------  

§3 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: --------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.26), pkt.27), pkt.28), pkt.29), pkt.30), pkt.31) i pkt.32) porządku obrad.  

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 
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następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 23 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. 

Corporate Release S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Grzegorzowi Leszczyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CUBE. 

Corporate Release S.A absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków 

za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 6 listopada 2012 roku. -----------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 24 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
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w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Zdunkowi z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 

2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Pawłowi Zdunkowi – Członkowi Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A 

absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 

2012 roku do dnia 6 listopada 2012 roku.---------------------------------------------------   

§2 

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

  

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 25 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Waksmundzkiemu z wykonania 

przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. 

w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 
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Jackowi Waksmundzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej CUBE. Corporate 

Release S.A. absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 

1 stycznia 2012 roku do dnia 6 listopada 2012 roku. -------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 26 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoń z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w 

2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Sławomirowi Chłoń – Członkowi Rady Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. 

absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. --------------------------------------------------   

§2 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------  
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 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 27 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Wasilewskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej CUBE. Corporate 

Release S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Sebastianowi Wasilewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej CUBE. Corporate 

Release S.A. absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 

1 stycznia 2012 roku do dnia 19 września 2012 roku. -------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 28 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez 

niego obowiązków Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE. 

Corporate Release S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Jackowi Kujawie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 19 września 2012 

roku do dnia 8 listopada 2012 r., a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej 

CUBE. Corporate Release S.A. w okresie od dnia 8 listopada 2012 r. do dnia 31 

grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego swoich obowiązków. ----  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------  

 Akcjonariusz Jacek Kujawa, dysponujący 940.000 akcjami, którym 

odpowiada 940.000 głosów, został wyłączony od głosowania na 

podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, --------------------------  

 w głosowaniu tajnym brało udział 27.331.214 akcji, co stanowi 35,59% 

kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------  

 w głosowaniu tajnym oddano 27.331.214 ważnych głosów, w tym za 

uchwałą oddano 27.331.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. ----------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

  

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  
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Uchwała Nr 29 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania 

przez niego obowiązków Członka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

CUBE. Corporate Release S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Pawłowi Witkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 6 listopada 

2012r. do dnia 8 listopada 2012r., a następnie Wiceprzewodniczącemu Rady 

Nadzorczej CUBE. Corporate Release S.A. w okresie od dnia 8 listopada 2012 r. do 

dnia 31 grudnia 2012 roku, absolutorium z wykonania przez niego swoich 

obowiązków. -------------------------------------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------  

 Akcjonariusz Paweł Witkiewicz, dysponujący 4.704.687 akcjami, którym 

odpowiada 4.704.687 głosów, został wyłączony od głosowania na 

podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------  

 w głosowaniu tajnym brało udział 23.566.527 akcji, co stanowi 30,68% 

kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------  

 w głosowaniu tajnym oddano 23.566.527 ważnych głosów, w tym za 

uchwałą oddano 23.566.527 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. -----------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.33) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  
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Uchwała Nr 30 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CUBE.ITG S.A. z 

działalności Spółki za rok okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 

2012 roku  

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. działając na podstawie 

art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i 

zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania 

Zarządu CUBE.ITG S.A. z działalności Spółki za rok okres od dnia 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia zatwierdzić przedmiotowe 

sprawozdanie. -----------------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214  ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.34) porządku obrad. ----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 31 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CUBE.ITG S.A. za rok 
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obrotowy 2012 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. działając na podstawie 

art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim: ----------------------------  

 rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego 

CUBE.ITG S.A. za rok obrotowy 2012 (dalej „Sprawozdanie Finansowe 

Spółki”), --------------------------------------------------------------------------------------  

 zapoznaniu się z wynikami badań Sprawozdania Finansowego Spółki zawartych 

w raporcie i opinii biegłego rewidenta, -------------------------------------------------  

 zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny 

Sprawozdania Finansowego Spółki, -----------------------------------------------------  

postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres od 

1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku obejmujące: -----------------------------  

 zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2012 roku 

wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 128.528.641,48zł (sto 

dwadzieścia osiem milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset 

czterdzieści jeden złotych i czterdzieści osiem groszy), -------------------------------  

 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku. do 31 grudnia 2012 

roku wykazujący stratę netto w wysokości 238.863,71zł (dwieście trzydzieści 

osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden groszy), ----  

 rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

233.708,18zł (dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiem złotych i 

osiemnaście groszy), -----------------------------------------------------------------------  

 zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału 

własnego od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 

98.512.279,98zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy 

dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), -------  

 dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------  
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§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214  ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

  

Ad.pkt.35) porządku obrad. ----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 32 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2012 

 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art.395 §2 

pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust.1 pkt.a) Statutu Spółki, po 

zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i oceną tego wniosku dokonaną przez Radę 

Nadzorczą, w przedmiocie sposobu pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 

2012, postanawia stratę netto za rok 2012 w kwocie 238.863,71zł (dwieście 

trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt jeden 

groszy), pokryć zyskami roku 2013 i lat następnych. --------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  
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 oddano 28.271.214  ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ad.pkt.36), pkt.37), pkt.38), pkt.39) i pkt.40) porządku obrad. ---------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 33 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Dolnemu z wykonania przez 

niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela – Panu 

Maciejowi Dolnemu, absolutorium z wykonania funkcji Prezesa Zarządu Spółki w 

okresie od 1 stycznia 2012 roku do 20 sierpnia 2012 roku.-------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  



45  

 

Uchwała Nr 34 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Walęga z wykonania przez 

niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela – Panu 

Krzysztofowi Walęga Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 29 czerwca 2012 roku.   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 35 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kujawie z wykonania przez 

niego obowiązków Członka Zarządu CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 
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§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela 

Członkowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Kujawie, absolutorium z wykonania 

przez niego obowiązków za okres od dnia 30 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 

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

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------  

 Akcjonariusz Jacek Kujawa, dysponujący 940.000 akcjami, którym 

odpowiada 940.000 głosów, został wyłączony od głosowania na 

podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------  

 w głosowaniu tajnym brało udział 27.331.214 akcji, co stanowi 35,59% 

kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------  

 w głosowaniu tajnym oddano 27.331.214 ważnych głosów, w tym za 

uchwałą oddano 27.331.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. -----------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

  

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 36 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Leda z wykonania przez niego 

obowiązków Prezesa Zarządu CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela 

Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Leda, absolutorium z wykonania przez 

niego obowiązków za okres od dnia 20 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 
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roku.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

  

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 37 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Witkiewiczowi z wykonania 

przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym udziela 

Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Witkiewiczowi, absolutorium z 

wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 20 sierpnia 2012 roku do 31 

grudnia 2012 roku. -----------------------------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że: -------------------------------------------------------  

 Akcjonariusz Paweł Witkiewicz, dysponujący 4.704.687 akcjami, którym 

odpowiada 4.704.687 głosów, został wyłączony od głosowania na 

podstawie art. 413§1 Kodeksu spółek handlowych, --------------------------  
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 w głosowaniu tajnym brało udział 23.566.527 akcji, co stanowi 30,68% 

kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------------------------------  

 w głosowaniu tajnym oddano 23.566.527 ważnych głosów, w tym za 

uchwałą oddano 23.566.527 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie 

wstrzymał się od głosowania. -----------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.41) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 38 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 

2012 roku oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania 

finansowego CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu CUBE.ITG S.A. z działalności za 

okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu w 

sprawie pokrycia straty za 2012 rok 

 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zatwierdza 

sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku. ---------------------   

§2 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. niniejszym przyjmuje 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego CUBE.ITG S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania 

Zarządu CUBE.ITG S.A. z działalności spółki  za okres od 1 stycznia 2012 roku do 

31 grudnia 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 rok.  

§3 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: --------------------------------------  
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 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.42), pkt.43), pkt.44), pkt.45), pkt.46), pkt.47), pkt.48), pkt.49) i pkt. 50) 

porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 39 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Krawczykowi z wykonania 

przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 

roku 

 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Jackowi Krawczykowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 

z wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 

18 października 2012 roku. -------------------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  
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 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 40 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Michnickiemu z wykonania 

przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Marcinowi Michnickiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 

roku do dnia 20 sierpnia 2012 roku oraz z wykonania przez niego obowiązków 

Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 18 października 2012 roku do 

dnia 31 grudnia 2012 roku. -------------------------------------------------------------------   

§2 

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

  

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 
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następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 41 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Puterko z wykonania przez 

niego funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Pawłowi Puterko – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania 

przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 18 

października 2012 roku. -----------------------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 42 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Frydrych z wykonania przez 
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niego funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Wiesławowi Frydrych – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 

dnia 18 października 2012 roku. --------------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 43 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Fakadejowi z wykonania 

przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Marcinowi Fakadejowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 
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dnia 18 października 2012 roku. -------------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 44 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Bogusławskiemu z 

wykonania przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej CUBE.ITG 

S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. działając na podstawie 

art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi 

Bogusławskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od 18 października 2012 roku 

do dnia 31 grudnia 2012 roku. ---------------------------------------------------------------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 
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Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

  

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 45 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Haśko z wykonania przez 

niego funkcji Członka Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 

CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. działając na podstawie 

art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust.1 Statutu Spółki, 

niniejszym udziela – Panu Marcinowi Haśko absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 20 sierpnia 2012 roku do 18 października 

2012 roku oraz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 18 października 

2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ---------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 
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została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 46 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Chłoń z wykonania przez 

niego funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Sławomirowi Chłoń – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od dnia 18 października 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ---------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 47 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu  
 

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stępień z wykonania przez 

niego funkcji Członka Rady Nadzorczej CUBE.ITG S.A. w 2012 roku 

  

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu 

Krzysztofowi Stępień – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z 

wykonania przez niego swoich obowiązków za okres od dnia 18 października 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ---------------------------------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.51) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 48 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z 

działalności grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku 

 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 
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podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i 

zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny 

skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, postanawia 

zatwierdzić przedmiotowe skonsolidowane sprawozdanie. -------------------------------   

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. -------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.52) porządku obrad. ----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -------  

 

Uchwała Nr 49 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie zatwierdzenia  skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 

roku 

 

§1 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CUBE.ITG S.A. działając na 

podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim: ---------------------   

 rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CUBE.ITG S.A. za okres 

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku (dalej „Sprawozdanie 

Finansowe Spółki”), ---------------------------------------------------------------  
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 zapoznaniu się z wynikami badań Sprawozdania Finansowego Spółki 

zawartych w raporcie i opinii biegłego rewidenta, ----------------------------  

 zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny 

Sprawozdania Finansowego Spółki, ---------------------------------------------  

postanawia zatwierdzić przedmiotowe Sprawozdanie Finansowe Spółki. ------  

§2 

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

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: --------------------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

28.271.214 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania. --------------------------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

Ad.pkt.53) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  

Przewodniczący zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w 

następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 50 

z dnia 25 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą: CUBE.ITG S.A. 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów między Spółką a członkami 

zarządu w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia za obligacje Spółki 

 

§1 

 Działając na podstawie art.15 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

CUBE.ITG S.A. niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z każdym z 

członków zarządu umów w zakresie świadczenia odpłatnego poręczenia 

zabezpieczającego obligacje serii C Spółki w sposób następujący: ---------------------   

1) z Panem Adamem Leda – Prezesem Zarządu – umowy obejmującej świadczenie 
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odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii C Spółki – w 

wysokości 1% (jeden procent) od wartości udzielonego zabezpieczenia na kwotę 

2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, ---------------------  

2) z Panem Pawłem Witkiewiczem – Wiceprezesem Zarządu – umowy obejmującej 

świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii C Spółki – 

w wysokości 1% (jeden procent) od wartości udzielonego zabezpieczenia na 

kwotę 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, --------------  

3) z Panem Jackiem Kujawą – Wiceprezesem Zarządu – umowy obejmującej 

świadczenie odpłatnego poręczenia zabezpieczającego obligacje serii C Spółki – 

w wysokości 1% (jeden procent) od wartości udzielonego zabezpieczenia na 

kwotę 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. --------------  

§2 

 Niniejszym na podstawie art.379 §1 Ksh upoważnia się Pana Marcina Haśko 

jako pełnomocnika Spółki, do ustalenia szczegółowych warunków oraz podpisania 

w imieniu Spółki wyżej wymienionych umów. ----------------------------------------------  

§3 

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

 

W tym miejscu na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia zaprotokołowano 

ponadto: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uzasadnienie Zarządu: 

 Zgodnie z art.15 Ksh zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, 

pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu wymaga zgody 

Walnego Zgromadzenia. Za inne umowy (katalog niezamknięty) uznaje się według 

większości przedstawicieli doktryny prawniczej wszelkie umowy przysparzające na 

rzecz członka zarządu. W związku z powyższym udzielenie zgody przez Walne 

Zgromadzenie jest uzasadnione. Kwestia zasadności odpłatności za udzielenie 

poręczenia, jak również jej wysokości, została wyjaśniona w opinii kancelarii 

podatkowej. Opinia została załączona, jako materiał na ZWZ. --------------------------  

 Zabezpieczenie dotyczy emisji obligacji serii C Spółki. Kwoty wynagrodzenia 
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za udzielone poręczenia zostały skalkulowane na poziomie 1% (jeden procent) od 

wartości udzielonego zabezpieczenia majątkowego przez poszczególnych członków 

zarządu. Każdy z członków zarządu udzielił zabezpieczenia swoim majątkiem 

osobistym na kwotę 2.250.000zł (dwóch milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy 

złotych). ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------------------------  

 brało udział 28.271.214 akcji, co stanowi 36,81% kapitału zakładowego 

Spółki, --------------------------------------------------------------------------------  

 oddano 28.271.214 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 

22.626.527 głosów, głosów przeciw nie oddano, oddano 5.644.687 

głosów wstrzymujących się. ------------------------------------------------------  

 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym 

została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Ad.pkt.54) porządku obrad. -----------------------------------------------------------------  

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze 

Zgromadzenie.-----------------------------------------------------------------------------------  

  

§II. 

 Tożsamość Przewodniczącego – Pana Jacka Kujawy, syna Floriana i 

Marianny, zamieszkałego w miejscowości Mosina przy ulicy Piaskowej nr 10, kod 

62-050, PESEL 62010805338 – Notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu 

osobistego ACR 212910 z ważnością do dnia 8 sierpnia 2013 roku. --------------------   

§III. 

 Do protokołu załącza się listę obecności oraz Informację odpowiadającą 

odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art.4 ust.4aa 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 

2007r. Nr 168, poz.1186 ze zm.), wygenerowaną z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 czerwca 2013 roku. -------------------- ------ 

§IV. 

 Koszty aktu obciążają Spółkę. --------------------------------------------------------  
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§V. 

 Opłaty: -----------------------------------------------------------------------------------      

1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy 

notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) – z §9 ust.1 pkt.2) – 1100zł. 

oraz z §17 –200zł, łącznie ------------------------------------------------ 1300zł, 

2) podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% od wskazanej wyżej 

kwoty taksy notarialnej – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a 

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

Nr 54, poz.535 ze zm.) ----------------------------------------------------- 299zł. 

Niniejsza czynność wolna jest od podatku od czynności cywilnoprawnych na 

podstawie art.1 ust.2 ustawy o tym podatku z dnia 9 września 2000 roku (tj.  2010 

roku Dz.U Nr 101, poz. 649), ponieważ żadna z uchwał objętych treścią tego 

protokołu nie jest uchwałą w sprawie zmiany (umowy/statutu), która powoduje 

podwyższenia podstawy opodatkowania w rozumieniu powołanego wyżej 

przepisu.------------------ -----------------------------------------------------------------------  

Powyższe opłaty, łącznie w sumie 1599zł (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 

złotych), nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą 

prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------------------------  

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY  

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza 

 

KANCELARIA NOTARIALNA 

KATARZYNA BORAWSKA, KRZYSZTOF BORAWSKI – NOTARIUSZE 

Spółka partnerska 
00-042 Warszawa 

Nowy Świat 41A lok.89/91 

Tel/fax 22 827-45-56, 828-15-90 

 

Repertorium A nr 4264/2013 

Wypis ten wydano: Spółce 
Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych 

stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) 360zł oraz 23% 

podatku VAT w kwocie 82,80zł na podstawie art.41 ust.1 i art. 146a ustawy 
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z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, 

poz.535 ze zm.), łącznie 442,80zł. 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 roku. 
 

                                                                 Katarzyna Borawska 

                                                                  NOTARIUSZ 

 


