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 „Uchwała nr 2 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie uchwala co następuje: ----------------------------------------------------- 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital spółka akcyjna z siedzibą 

w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek 

handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Pana Przemysława Kowalewskiego. ------------------------------- 

§ 2. 

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

Przemysław Kowalewski stwierdził, że:-------------------------------------- 

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.---------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 

Przewodniczący:----------------------------------------------------------------- 
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- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,- 

- sporządził i podpisał listę obecności,------------------------------------------------

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

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 109.424.533 akcji 

przypada 126.419.725 głosów,---------------------------------------------------------

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.--- 

 

„Uchwała nr 3 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 

za rok 2012 

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 

§ 3 k.s.h. uchwala co następuje:-------------------------------------------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z 

działalności za rok 2012 oraz z oceny:------------------------------------------------ 

1. sprawozdania Zarządu z działalności Goldwyn Capital S.A. za 2012 rok;-- 

2. sprawozdania finansowego Goldwyn Capital S.A. za okres od dnia 1 

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

§ 2. 

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.--------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw z dwóch powodów. Po pierwsze sprawozdanie Rady 

Nadzorczej nie zostało nigdzie opublikowane ani nie było udostępnione 

akcjonariuszom przed terminem Walnego Zgromadzenia. Po drugie Pan 

Przemysław Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn 

Limited, z którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu 

pełnomocnictwo jest właściwie umocowana do reprezentowania spółki 

Goldwyn Limited.------------------------------------------------------------------------ 

Pan Robert Mroczek oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw z dwóch powodów. Po pierwsze sprawozdanie Rady 

Nadzorczej nie zostało nigdzie opublikowane ani nie było udostępnione 

akcjonariuszom przed terminem Walnego Zgromadzenia. Po drugie Pan 

Przemysław Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn 

Limited, z którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu 

pełnomocnictwo jest właściwie umocowana do reprezentowania spółki 

Goldwyn Limited.------------------------------------------------------------------------ 

 

 „Uchwała nr 4 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  
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XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Goldwyn 

Capital S.A. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Warszawie działając 

na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności 

Goldwyn Capital S.A. 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 jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.--------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 
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 „Uchwała nr 5 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goldwyn Capital 

S.A. 

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Goldwyn 

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

składające się z:-------------------------------------------------------------------------- 

1. wprowadzenia;----------------------------------------------------------------------- 

2. informacji dodatkowej;-------------------------------------------------------------- 

3. szczegółowych informacji i objaśnień; ------------------------------------------- 

4. bilansu na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i 

pasywów wykazuje kwotę 671.485,70 zł;---------------------------------------- 

5. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku wykazującego stratę netto w kwocie 188.779,45 zł;----- 

6. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu 

środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 

31 grudnia 2012 roku o kwotę 39.652,99 zł;------------------------------------- 
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7. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 

wykazującego zmianę kapitału własnego z kwoty 579.480,40 zł na kwotę 

390.700,95 zł. ------------------------------------------------------------------------ 

§ 2. 

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

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.--------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 

 

 „Uchwała nr 6 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek 

handlowych uchwala co następuje:---------------------------------------------------- 

§ 1. 
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Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok 

obrotowy 2012 strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym  2012 w 

kwocie 188.779,45 zł zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.-------- 

§ 2. 

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

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.--------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 

  

„Uchwała nr 10 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  

z wykonania obowiązków w roku 2012  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------- 
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§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu – członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres 

pełnienia funkcji w roku 2012. -------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.---------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 

 

 „Uchwała nr 12 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków w roku 2012  
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Iżowskiemu – 

członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków 

za okres pełnienia funkcji w roku 2012. --------------------------------------------- 

§ 2. 

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.---------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 

 

 „Uchwała nr 13 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 
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w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków w roku 2012  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu – 

członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków 

za okres pełnienia funkcji w roku 2012. --------------------------------------------- 

§ 2. 

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.---------------- 

Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza do 

niej sprzeciw. Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław Kowalewski 

nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z którego 

wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 

 

 „Uchwała nr 14 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  
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XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z 

wykonania obowiązków w roku 2012  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Irenie Gołębiewskiej – członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres 

pełnienia funkcji w roku 2012. -------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.---------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 

 

 „Uchwała nr 15 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 
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wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

 z wykonania obowiązków w roku 2012  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ustaszewskiemu – 

członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków 

za okres pełnienia funkcji w roku 2012. --------------------------------------------- 

§ 2. 

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.---------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 

 

 „Uchwała nr 17 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
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Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu  Spółki  

z wykonania obowiązków w roku 2012 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 

kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------- 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi – 

Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres 

pełnienia funkcji w roku 2012.--------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.---------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że Pan Przemysław 

Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn Limited, z 

którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu pełnomocnictwo jest 

właściwie umocowana do reprezentowania spółki Goldwyn Limited.----------- 
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„Uchwała nr 18 

z dnia 28 czerwca 2013 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000383435 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w 

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1, 444 i 445 k.s.h. oraz 

postanowienia § 30 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:------------------ 

§ 1. 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, 

że dotychczasowe postanowienie „§9” otrzymuje nowe, następujące 

brzmienie:--------------------------------------------------------------------------------- 

„§9. 

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby 

podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą 

niż 8.695.865,25 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 

osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy). 

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na 

okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany statutu do rejestru. 

W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd 

jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych 

z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy 

lata od dnia wpisania zmiany statutu do rejestru.----------------------------- 

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może 

wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również 

niepieniężne.----------------------------------------------------------------------- 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania 
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akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o 

upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady 

Nadzorczej.------------------------------------------------------------------------- 

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów 

subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, 

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru 

akcji w całości lub w części.”---------------------------------------------------- 

§3. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia 

tekstu jednolitego statutu Spółki.------------------------------------------------------ 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”---------------------------- 

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

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 

109.424.533 akcji stanowiących 94,376 % kapitału zakładowego,--------------- 

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 126.419.725,-----------------

- za uchwałą oddano 124.281.784 głosów, przeciw uchwale oddano 2.137.941 

głosów, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.--------------- 

Pan Paweł Ratyński oświadczył, że głosował przeciw uchwale i 

zgłasza do niej sprzeciw. Pan Paweł Ratyński oświadczył, że po pierwsze Pan 

Przemysław Kowalewski nie przedstawił odpisu z KRS-u spółki Goldwyn 

Limited, z którego wynikałoby iż osoba podpisująca udzielone mu 

pełnomocnictwo jest właściwie umocowana do reprezentowania spółki 

Goldwyn Limited. Pan Paweł Ratyński oświadczył ponadto, że akcjonariusz 

większościowy mimo złożenia przez niego żądania na podstawie art. 83 § 1 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych nie wykonał swojego obowiązku mimo jego żądania, które 

wysłał dwukrotnie listem poleconym na adres wskazany przez Spółkę. 

Ponadto mimo braku wykonania obowiązku z ww. przepisu akcjonariusz 
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większościowy pozbawia akcjonariuszy mniejszościowych fundamentalnego 

prawa wynikającego z kodeksu spółek handlowych polegającego na realizacji 

prawa poboru akcji które mają być wyemitowane w ramach kapitału 

docelowego.------------------------------------------------------------------------------- 

 


