
AKT NOTARIALNY 
 

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013) 

w Kancelarii Notarialnej notariuszy Iwony Łacnej, Roberta Bronsztejna  

i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu, Rynek numer 7, odbyło 

się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki DOMEX-BUD 

DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (52-315), przy 

ulicy Kobierzyckiej numer 10 (dziesięć), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 274149 (dwieście 

siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dziewięć), z którego notariusz 

Robert Bronsztejn sporządził niniejszy:------------------------------------------------ 

 

PROTOKÓŁ 
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Kowalski - Prezes Zarządu 

i zarządził wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------- 

 

UCHWAŁA NR 1 
 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dwudziestego szóstego czerwca dwa 

tysiące trzynastego roku (26.06.2013) 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  
 

Działając na podstawie art. 409 KSH oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje: -- 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. 

postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki Ryszarda Wenglorz.-----------------------------------------------------------------  

  

§2 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym  oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 
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- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

 

 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 1 (jeden) została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Ryszard Wenglorz PESEL: 64081311370, zamieszkały: 43-417 Kaczyce, 

ulica Jana III Sobieskiego numer 36, legitymuje się dowodem osobistym seria 

AGN numer 190180.------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewodniczący podpisał listę i stwierdził, że Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na 

stronie internetowej Spółki w wymaganym terminie, na Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 3.161.502 (trzy miliony sto 

sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji, 3.161.502 (trzy miliony sto 

sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa)  głosów, stanowiących 71,18 

(siedemdziesiąt jeden 18/100)% kapitału zakładowego Spółki. ---------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 2 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia dwudziestego szóstego czerwca 

dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013)  

 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. uchwala 

co następuje: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

§1 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. 

postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

opublikowany na stronie internetowej Spółki http://www.domex-bud.pl/ w dniu 

31.05.2013 r., w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------- 

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.  
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2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------- 

 

3. Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------- 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2012. ------------------------------- 

5. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. --------------------------------------------- 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi 

Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 

Ryszardowi Leszkowi Wenglorzowi absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku 2012. ----------------------------------------------------------------- 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 

Krzysztofowi Milewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

w roku 2012. --------------------------------------------------------------------------------- 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 

Mirosławowi Jerzemu Durkacz absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku 2012. ----------------------------------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 

Bogumiłowi Piotrowi Łapicz absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku 2012. ----------------------------------------------------------------- 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 

Tomaszowi Patrykowi Magiera absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków w roku 2012. ----------------------------------------------------------------- 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej 

Bogusławie Kasprzak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie pokrycia straty spółki za rok 

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

14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------- 

 

§2 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 
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Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 2 (dwa) została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 3 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dwudziestego szóstego czerwca 

dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013)  

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

spółki w roku obrotowym 2012. 
 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 

roku obrotowym 2012, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania 

tego sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. ------------------------ 

 

§2 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 3 (trzy) została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------- 
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Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 4 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dwudziestego szóstego czerwca 

dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013)  

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2012. 

 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 

obrotowy 2012, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego 

sprawozdania, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. ------------------------------ 

 

2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 4 (cztery) została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 5 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 
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Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dwudziestego szóstego czerwca 

dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013) 

 

 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Tomaszowi Kowalskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. 
 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedziba 

we Wrocławiu, udziela Prezesowi Zarządu Tomaszowi Kowalskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ------------------------------------ 

 

2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.502 

(jedenaście tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 11.502 (jedenaście tysięcy 

pięćset dwa) akcji stanowiących 0,26 (zero 26/100)% kapitału zakładowego 

Spółki, w tym: ------------------------------------------------------------------------------- 

- za uchwałą: 11.502 (jedenaście tysięcy pięćset dwa)  głosów, ------------------ 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

 

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 5 (pięć) została podjęta 

w głosowaniu tajnym. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 6 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu z dwudziestego szóstego czerwca dwa 

tysiące trzynastego roku (26.06.2013)  

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Leszkowi 

Wenglorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. 
 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne 
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Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi 

Leszkowi Wenglorzowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ----- 

 

2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 6 (sześć) została podjęta 

w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 7 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu z dwudziestego szóstego czerwca dwa 

tysiące trzynastego roku (26.06.2013)  

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Milewskiemu 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. 
 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi 

Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.------------------ 
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2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 7 (siedem) została podjęta 

w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 8 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu z dwudziestego szóstego czerwca dwa 

tysiące trzynastego roku (26.06.2013) 

 

 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Jerzemu 

Durkacz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. 
 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi 

Jerzemu Durkacz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ------------- 

 

2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 



 9 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 8 (osiem) została podjęta 

w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 9 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu z dwudziestego szóstego czerwca dwa 

tysiące trzynastego roku (26.06.2013)  

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogumiłowi Piotrowi 

Łapicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. 
 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bogumiłowi 

Piotrowi Łapicz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. -------------- 

 

2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 9 (dziewięć) została podjęta 

w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------- 
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Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 10 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu z dwudziestego szóstego czerwca dwa 

tysiące trzynastego roku (26.06.2013) 

 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Patrykowi 

Magiera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. 
 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Patrykowi 

Magiera z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. ------------------------ 

 

2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 10 (dziesięć) została podjęta 

w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

UCHWAŁA NR 11 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu z dwudziestego szóstego czerwca dwa 

tysiące trzynastego roku (26.06.2013) 

  

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławie Kasprzak 
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absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. 
 

1. 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Bogusławie 

Kasprzak z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012. ------------------------- 

 

2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 11 (jedenaście) została podjęta 

w głosowaniu tajnym. --------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały 

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

 

 

UCHWAŁA NR 12 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” 

Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z dwudziestego szóstego czerwca 

dwa tysiące trzynastego roku (26.06.2013) 

 

 w sprawie pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2012. 

 

1. 

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą 

we Wrocławiu, w związku z poniesieniem w roku obrotowym 2012r. przez 

spółkę straty w wysokości 554.950.50 zł. (pięćdziesięciu pięciu milionów 

czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy pięćdziesięciu złotych), postanawia 

pokryć ją z przyszłych zysków. ----------------------------------------------------------- 
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2. 

 

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

 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 3.161.502 (trzy 

miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 3.161.502 

(trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwa) akcji stanowiących 

71,18 (siedemdziesiąt jeden 18/100)%  kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----- 

- za uchwałą: 3.161.502 (trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 

dwa) głosów, --------------------------------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -------------------------------------------------- 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ----------------------------------------------- 

  

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała numer 12 (dwanaście) została podjęta 

w głosowaniu jawnym. --------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne 

Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Na tym Protokół zakończono. ---------------------------------------------------------- 

 
 


