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Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki 

Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 2 lipca 2013 roku (akt 

notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Zbigniewa Jacka Lipke, Rep. A 

Nr 2809/13), wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami 
 

 

Uchwała Nr 1 / 07/ 2013 

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej 

powoływanej przez Walne Zgromadzenie 

§ 1. [Uchylenie tajności głosowania]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), działając w 

oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić 

tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, 

komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 1/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 1/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 
 
 
 

Uchwała Nr 2 / 07 / 2013 

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków 

§ 1. [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia 

niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję 
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skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach : Anny Plaskoty - jako Przewodniczącej 

komisji skrutacyjnej i Moniki Ostruszki - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
 
 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 2/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 2/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 3 / 07 / 2013 

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia 

niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu 

zawartym  w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 5 czerwca 

2013 roku :   

−−−− zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej 

Spółki (http://www.taxusfund.pl),   

−−−− zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze 

raportu ESPI Nr 42/2013 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”,   

−−−− w sposób określony dla przekazywania informacji bieŜących zgodnie z postanowieniami 

właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA– w drodze Raportu BieŜącego EBI Nr 25/2013 „Zwołanie 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Taxus Fund SA”. 

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
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Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 3/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 3/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 4 / 07 /  2013 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku 

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 33 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z 

działalności Taxus Fund Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego 

sprawozdania – niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Taxus Fund 

Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 4/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 4/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 
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Uchwała Nr 5 / 07 / 2013 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok 

§ 1. [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Taxus Fund 

Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz po 

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym 

zatwierdza sprawozdanie finansowe Taxus Fund Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, za 

okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., zaopiniowane przez niezaleŜnego biegłego rewidenta 

Rafała Durkacza (nr ewidencyjny 11061) działającego w imieniu Concept Finance Audyt i 

Doradztwo Rafał Durkacz w Łodzi (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 

3559), złoŜone z :   

− wprowadzenia do sprawozdania finansowego ;  
− bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 1 748 270,46 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt złotych czterdzieści sześć groszy),  
− rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 

r., wykazującego stratę netto w wysokości 3 267 232,67 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt 

siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy),    
− zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2012, za okres                         

od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazującego zmniejszenie kapitału (funduszu) 
własnego o kwotę 3 360 403,67 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzy złote 

sześćdziesiąt siedem groszy);  
− rachunku przepływów pienięŜnych za rok obrotowy 2012, za okres od 01.01.2012 r.                           

do 31.12.2012 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pienięŜnych o kwotę 9 
491,56 zł (dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt sześć groszy)   

− dodatkowych informacji i objaśnień.  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 5/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 
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Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 5/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 6 / 07 / 2013 

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012 

§ 1. [Pokrycie straty] 

Walne Zgromadzenie TaxusFund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek 

handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady 

Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto 

Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. – niniejszym postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym 

za rok 2012, za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., w łącznej wysokości wynoszącej 3 267 

232,67 zł ze środków z kapitału zapasowego Spółki (uŜycie kapitału zapasowego na pokrycie 

straty).   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 6/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 6/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 7 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium                          

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z 
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działalności Taxus Fund Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego 

sprawozdania – udziela Piotrowi Jędrzejczakowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 

19.04.2012 r. oraz za okres od dnia 14.11.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 7/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 4 000 000 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,15% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 4 000 000 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 4 000 000 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 7/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 8 / 07/ 2013 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium                          

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Taxus Fund Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego 

sprawozdania – udziela Piotrowi Jędrzejczakowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 19.04.2012 r. do dnia 

15.06.2012 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
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Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 8/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 4 000 000 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 28,15% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 4 000 000 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 4 000 000 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 8/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 9 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi zarządu Spółki – Jackowi Krali absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2012 roku 

§ 1.  [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Taxus Fund Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego 

sprawozdania – udziela Jackowi Krali, członkowi zarządu Spółki absolutorium z wykonania 

obowiązków w 2012 roku, za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 15.06.2012 r.  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 9/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 9/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 
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Uchwała Nr 10 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki – Andrzejowi Kochańskiemu absolutorium                          

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z 

działalności Taxus Fund Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012, w okresie od 01.01.2012 r. do 

31.12.2012 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zawierającą ocenę tego 

sprawozdania – udziela Andrzejowi Kochańskiemu, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 20.11.2012 r. do dnia 

17.12.2012 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 10/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 10/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 11 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Turkowi 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Jarosławowi Turkowi, pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 15.06.2012 r.   
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§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 11/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 11/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 12 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Gądkowi absolutorium                        

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Jerzemu Gądkowi, członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, absolutorium  z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia 

funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., w tym: za okres pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.06.2012 r.) 

oraz za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (od dnia 22.06.2012 r. 

do dnia 31.12.2012 r.)   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 12/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 
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Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 12/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 13 / 07 /  2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Chlebnemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Jerzemu Chlebnemu, członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia funkcji, 

tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 30.10.2012 r., w tym: za okres pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki (od dnia 01.01.2012 r. do dnia 21.06.2012 r.) oraz za okres pełnienia funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (od dnia 22.06.2012 r. do dnia 30.10.2012 r.).  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 13/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 13/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 14 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie CzyŜewskiej - Chlebnej 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 
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oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Joannie CzyŜewskiej - Chlebnej, pełniącej 

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za 

okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.11.2012 r.  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 14/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 14/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 15 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jerzemu Krali absolutorium                                 

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Jerzemu Krali, pełniącemu funkcję Członka 

Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia 

funkcji, tj. od dnia 22.06.2012 r. do dnia 17.12.2012 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 15/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 
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Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 15/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 16 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Krali absolutorium                              

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Michałowi Krali, pełniącemu funkcję Członka 

Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres pełnienia 

funkcji, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 17.12.2012 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 16/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 16/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 17 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwestrowi Redeł absolutorium                       

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 
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Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Sylwestrowi Redeł, pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od dnia 08.11.2012 r. do dnia 17.12.2012 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 17/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 17/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 18 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Kochańskiemu 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Damianowi Kochańskiemu, pełniącemu 

funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za 

okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 10.11.2012 r. do dnia 19.12.2012 r. oraz od dnia 21.12.2012 r. do 

dnia 31.12.2012 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 18/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 



 - 14 - 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 18/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 19 / 07 /  2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Łukaszowi Pajorowi absolutorium                       

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Łukaszowi Pajorowi pełniącemu funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od dnia 17.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.  

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 19/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 19/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 20 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki –  Monice Ostruszce absolutorium                      

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 
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Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Monice Ostruszce pełniącej funkcję 

Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres 

pełnienia funkcji, tj. od dnia 17.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 20/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 20/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 21 / 07 / 2013 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium                    

z wykonania obowiązków w 2012 roku 

§ 1. [Udzielenie absolutorium]  

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: 

„Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych 

oraz § 29 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej 

Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 – udziela Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku, za okres od dnia 

01.01.2012 r. do dnia 19.06.2012 r. (tj. za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki) oraz od dnia 17.12.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. (tj. za okres pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej Spółki).   

§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 21/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 
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Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 21/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 22 / 07 / 2013 

w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upowaŜnienia Zarządu do podejmowania 

czynności z tym związanych 

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką") postanawia 

niniejszym, co następuje :  

§ 1. [Scalenie akcji Spółki] 

1. Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA, postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu 

niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.  

2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA prosi akcjonariuszy 

Taxus Fund SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby do dnia 

referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie Raportu BieŜącego w taki sposób, aby 

posiadana liczba akcji spółki Taxus Fund SA stanowiła wielokrotność liczby 2 (dwóch) akcji.   

3. Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA oznacza nową serią AB wszystkie dotychczasowe 

akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii, tj.: A i B oraz ustala wartość nominalną 

akcji Taxus Fund SA kaŜdej z serii w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) w miejsce 

dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz zmniejsza 

proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Taxus Fund SA wszystkich serii z dotychczasowej ich liczby 

wynoszącej 14.208.162 (czternaście milionów dwieście osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa), do liczby 

7.104.081 (siedem milionów sto cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) przy zachowaniu niezmienionej 

wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).   

§ 2. [UpowaŜnienia dla Zarządu Spółki] 

1. Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA upowaŜnia Zarząd Taxus Fund SA do 

podejmowania wszelkich moŜliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w 

tym nie wymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten 

sposób, Ŝe dwie akcje Taxus Fund SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, 

zostanie wymienionych na jedną akcję Taxus Fund SA o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia 

groszy).   

2. Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA upowaŜnia Zarząd Taxus Fund SA do wyznaczenia 

dnia [dzień referencyjny], według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Taxus Fund SA o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, zapisanych na poszczególnych rachunkach 

papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Taxus Fund SA o wartości 0,20 zł 
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(dwadzieścia groszy) kaŜda, które w związku ze scaleniem akcji Taxus Fund SA o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym 

posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.   

3. Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA upowaŜnia Zarząd Taxus Fund SA do dokonania 

wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej 

wartości nominalnej akcji Taxus Fund SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie  zapisu                 

na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych kaŜdego z akcjonariuszy Taxus Fund SA. 

Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych SA.  

4. Walne  Zgromadzenie Taxus Fund SA upowaŜnia Zarząd Taxus Fund SA do wystąpienia                        

z wnioskiem   do   Giełdy   Papierów   Wartościowych   w   Warszawie   SA,   jako organizatora 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, o zawieszenie notowań w tym systemie 

obrotu,  w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Taxus Fund SA. Ze względu na 

wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z 

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.  

§ 3. [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe] 

Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA postanawia, Ŝe ewentualne niedobory scaleniowe 

zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez 

Zarząd, („Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe"), a z którym zostanie podpisana umowa, 

na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Taxus Fund SA, 

nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym 

do likwidacji niedoborów i umoŜliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania 

jednej nowej akcji Taxus Fund SA o nowej wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), pod 

warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, 

zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość 

nominalną akcji Taxus Fund SA w wysokości 0,20 zł (dwadzieścia groszy) oraz wyznaczenia przez 

Zarząd Taxus Fund SA dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień 

przeprowadzenia operacji scalenia akcji Taxus Fund SA w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyŜszym w 

wyniku scalenia akcji kaŜdy z akcjonariuszy Taxus Fund SA posiadających w dniu referencyjnym 

niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł kaŜda, w liczbie nieparzystej - 

stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za jedną nieparzystą akcję o wartości nominalnej 

0,10 zł - jednej akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), zaś uprawnienia 

Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez 

niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda, akcji o 

wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) kaŜda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych 

akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. JeŜeli 
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okazałoby się, Ŝe likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyŜej określony sposób nie 

będzie moŜliwa, wówczas proces scalenia akcji Taxus Fund SA moŜe nie dojść do skutku.  

§ 4. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe skutek 

prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy 

postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 22/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 22/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 23/ 07 / 2013 

w sprawie zmian Statutu Spółki 

§ 1. [Zmiana Statutu] 

Walne Zgromadzenie Taxus Fund Spółki Akcyjnej [zwanej dalej: „Spółką"), działając                               

na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 19) obowiązującego 

Statutu Spółki, w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie 

scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz upowaŜnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym 

związanych, postanawia dokonać, zmiany treści Statutu Spółki, w ten sposób, Ŝe w § 10 ust. od 1 

do 4 Statutu Spółki otrzymują nową treść w następującym brzmieniu :  

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.420.816,20 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy 

osiemset szesnaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 7.104.081 (siedem milionów sto cztery tysiące 

osiemdziesiąt jeden) akcji serii AB o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) kaŜda akcja.  

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty wkładami pienięŜnymi w całości przed 

zarejestrowaniem.  

3. Akcje serii AB są akcjami zwykłymi na okaziciela.   

4. KaŜda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki." 
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§ 2. [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeŜeniem, Ŝe skutek 

prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy 

postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego.   

 

 

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 23/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 23/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

Uchwała Nr 24 / 07 / 2013 

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających                              

do wyegzekwowania od członków Zarządu Spółki pełniących funkcje w  okresie od 22 czerwca do 

13 listopada 2012 roku, wszelkich naleŜności lub odszkodowań w wypadku stwierdzenia działania  

na szkodę Spółki 

§ 1.  [Zobowiązanie Zarządu Spółki ] 

Walne Zgromadzenie Taxus Fund SA (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym zobowiązuje 

Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania od członków 

Zarządu Spółki pełniących funkcje w okresie od 22 czerwca 2012 roku do 13 listopada 2012 roku, 

wszelkich naleŜności lub odszkodowań w wypadku stwierdzenia działania na szkodę Spółki, w 

szczególności na skutek nieprofesjonalnego lub niestarannego wypełniania swoich obowiązków 

godzących w wizerunek Spółki lub wyrządzających Spółce szkodę, zawierania niekorzystnych 

umów, zaciągania bezzasadnych zobowiązań lub bezzasadnego obciąŜania Spółki zobowiązaniami 

skutkującymi wystąpieniem szkód.   

§ 2 [Wejście uchwały w Ŝycie] 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.   
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Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały Nr 24/07/2013: 

Liczba akcji, z których oddano waŜne głosy: 6 089 212 

Procentowy udział akcji, z których oddano waŜne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 42,86% 

Łączna liczba waŜnych głosów: 6 089 212 

Łączna liczba niewaŜnych głosów: 0 

Liczba głosów „za”: 6 089 212 

Liczba głosów „przeciw”: 0 

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 

Do Uchwały Nr 24/07/2013 nie zgłoszono sprzeciwów. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, Pan Piotr Jędrzejczak stwierdził, Ŝe :    

a/ uchwała w sprawie udzielenia członkowi zarządu Spółki – Jackowi Krali absolutorium z 

wykonania obowiązków za okres od dnia 15.06.2012 r. do 20.11.2012 r. - nie została podjęta, gdyŜ w 

głosowaniu tajnym nie uzyskała bezwzględnej większości głosów oddanych, 

b/ uchwała w sprawie udzielenia prezesowi zarządu Spółki – Jarosławowi Turkowi absolutorium    

z wykonania obowiązków za okres od dnia 22.06.2012 r. do 13.11.2012 r. - nie została podjęta, gdyŜ     

w głosowaniu tajnym nie uzyskała bezwzględnej większości głosów oddanych.  

 
 


