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Repertorium A numer 13325/2013 

 

AKT  NOTARIALNY 

 

Dwunastego lipca roku dwa tysiące trzynastego ja, Bartłomiej Jabłoński, notariusz w Warszawie, 

prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 12, w tej 

kancelarii, sporządziłem protokół następującej treści. ---------------------------------------------------- 

 

PROTOKÓŁ 

 

W dniu dzisiejszym, to jest dnia 12 lipca 2013 roku o godzinie 12:00 w tutejszej kancelarii stawił 

się przede mną Rafał Marek Koźlak, syn Leszka i Aleksandry, zamieszkały: 86-070 Nowy Dwór 

nr 54 m. 1, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego: 

ARN 513670. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rafał Marek Koźlak oświadczył, że w dniu dzisiejszym, to znaczy w dniu 12 lipca 2013 roku w 

tutejszej kancelarii notarialnej odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLSKA 

AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres: 90-361 Łódź, 

ulica Piotrkowska nr 262/264 lokal 102, REGON: 470000527, NIP: 7250014780, nr KRS: 

0000153315) („Spółka”), które zostało prawidłowo zwołane na dzień 28 czerwca 2013 roku do 

budynku położonego w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 36 lokal 61 poprzez ogłoszenie 

na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, 

zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (raport bieżący 

27/2013 z dnia 02 czerwca 2013 roku, przy czym raportem bieżącym nr 30/2013 z dnia 24 

czerwca 2013 roku Zarząd Spółki poinformował, że w związku z nieprecyzyjnym podaniem w 

treści raportu z dnia 02 czerwca 2013 roku adresu lokalu, zajmowanego przez Spółkę w 

Warszawie, w jakim odbyć się ma przedmiotowe ZWZ akcjonariuszy, wskazuje się niniejszym 

pełną treść adresu miejsca planowanego ZWZ: ul. Świętokrzyska nr 36 lok 61, przy czym 

według treści tego raportu, Zarząd jednocześnie poinformował wszystkie podmioty uprawnione 

do udziału w ZWZ drogą poczty elektronicznej. ---------------------------------------------------------- 

Następnie Rafał Marek Koźlak oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki 

zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:------------------------------------------------------ 

1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------ 

4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------ 



2 

 

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia 

liczenia głosów Przewodniczącemu. ------------------------------------------------------------------ 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie 

uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. --------------------------------------------------------------- 

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i podjęcie uchwały w 

sprawie jego zatwierdzenia. ---------------------------------------------------------------------------- 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012, 

zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także sprawozdania 

finansowego za 2012 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania. ----------- 

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok. --------------------------------- 

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2012. --------------------------------------------------------- 

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z 

wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. ------------------------------------- 

12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej 

Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------- 

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.--------------------------------------------- 

15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji 

serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji 

akcji serii L, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do 

Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie akcji serii L. ---------------------------------------------------------- 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------------------ 

17. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- 

Rafał Marek Koźlak oświadczył, że w dniu 28 czerwca 2013 roku niniejsze Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki zostało otwarte, Przewodniczącym tego Zgromadzenia został wybrany on, 

to jest Rafał Marek Koźlak, a następnie zrealizowano punkty od 1 do 5 porządku obrad, po czym 

Walne Zgromadzenie uchwaliło przerwę w jego obradach i wznowienie ich w dniu 12 lipca 2013 

roku o godzinie 12.00 w tutejszej kancelarii notarialnej – co zostało udokumentowane 

protokołem, sporządzonym przez Bartłomieja Jabłońskiego, notariusza w Warszawie, dnia 28 

czerwca 2013 roku za Rep. A nr 12396/2013, okazanym przy niniejszym akcie w wypisie. -------- 

W związku z powyższym Przewodniczący nadto stwierdził, że w dniu dzisiejszym, to jest w 

dniu 12 lipca 2013 roku w tutejszej kancelarii notarialnej odbywa się Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, pozostaje on dalej Przewodniczącym tego Walnego Zgromadzenia, a po 

sporządzeniu i podpisaniu lity obecności na niniejszym Walnym Zgromadzeniu stwierdził on, że 

na niniejszym Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 133.725 w pełni 

opłaconych akcji, dających łącznie 133.725 głosów, na ogólną liczbę na dzień ustalenia 

uprawnienia do uczestnictwa 226.845 akcji, dających 226.845 głosów, toteż reprezentowane na 

niniejszym Zgromadzeniu akcje stanowią 58,95% tak ustalonego kapitału zakładowego Spółki, 
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w związku z czym niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbywa się 

prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. ------ 

Przewodniczący nadto stwierdził, że wobec faktu, że zrealizowano punkty 1-5 porządku obrad, 

przystępuje od do dalszej realizacji pozostałych punktów porządku obrad. --------------------------- 

Ad 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że w tym miejscu Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki – Rafał Marek Koźlak przedstawił sprawozdanie 

Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 5 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 

2012  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. ----- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725 zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

Ad 7 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że w tym miejscu Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Rafał Marek Koźlak przedstawił sprawozdanie 

finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.-------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 6 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012.-------- 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ------------------------------------------------------------ 
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Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

Ad 8 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Rafał Marek Koźlak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, przedstawił sprawozdanie Rady 

Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012. --------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 7 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 

2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 

obrotowym 2012 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

Ad 9 porządku obrad: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 
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„UCHWAŁA Nr 8 

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym o pokryciu straty netto Spółki za 2012 rok w kwocie 487.101,12 złotych 

z zysków z przyszłych okresów. ---------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

Ad 10 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 9 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012  

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Andrzejowi Jermalonkowi z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 47.775 głosów, ---------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 85.950 głosów, ---------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 
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Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.775 głosów, to uchwała 

ta nie została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 11 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: ------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 10 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Danucie Załęckiej-Banasiak z wykonania 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

„UCHWAŁA Nr 11 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Jackowi Krali z wykonania obowiązków w 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 
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Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

„UCHWAŁA Nr 12 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Stanisławowi Wiktorowi Rzepnikowskiemu z 

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. ------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

„UCHWAŁA Nr 13 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Michałowi Rzepnikowskiemu z wykonania 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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„UCHWAŁA Nr 14 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Pawłowi Guziejewskiemu z wykonania 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

„UCHWAŁA Nr 15 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym udzielić absolutorium Panu Piotrowi Piaseckiemu z wykonania 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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„UCHWAŁA Nr 16 

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich 

obowiązków w roku obrotowym 2012 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia niniejszym udzielić absolutorium Pani Agnieszce Rzepnikowskiej z wykonania 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

Ad 12 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 17 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

działając na podstawie Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady 

Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Jacka Krali, którego kooptacja 

została dokonana na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 października 2012 roku. -- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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„UCHWAŁA Nr 18 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

działając na podstawie Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady 

Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Agnieszki Rzepnikowskiej, 

której kooptacja została dokonana na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

„UCHWAŁA Nr 19 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

działając na podstawie Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady 

Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Piotra Tomasza Jędrzejczaka, 

którego kooptacja została dokonana na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 

kwietnia 2013 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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„UCHWAŁA Nr 20 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

działając na podstawie Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady 

Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Andrzeja Lacha, 

którego kooptacja została dokonana na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09 maja 

2013 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

„UCHWAŁA Nr 21 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

działając na podstawie Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady 

Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Rafała Marka Koźlaka, którego 

kooptacja została dokonana na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09 maja 2013 

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

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 47.775 głosów, ---------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 85.950 głosów, ---------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.775 głosów, to uchwała 

ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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„UCHWAŁA Nr 22 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

działając na podstawie Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady 

Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Jarosława Tomasza Turka, 

którego kooptacja została dokonana na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 maja 

2013 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

Ad 13 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: ------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 23 

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

działając w zgodzie z postanowieniami Statutu Spółki, a także postanowieniami Kodeksu spółek 

handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Danutę Załęcką-Banasiak. --- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

ta została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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„UCHWAŁA Nr 24 

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

działając w zgodzie z postanowieniami Statutu Spółki, a także postanowieniami Kodeksu spółek 

handlowych postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Orzepińskiego. ----- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: ---------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

Ad 14 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 25 

w sprawie dalszego istnienia spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi, w 

związku ze stratą za rok 2012 przewyższającą sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 

jedną trzecią kapitału zakładowego, stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, 

postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 133.725 głosów,--------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 133.725 głosów, to uchwała 

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

Ad 15 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 
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„UCHWAŁA Nr 26 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii L z 

pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii 

L, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do 

Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie akcji serii L 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi w 

oparciu o postanowienia art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i §3a, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz § 32 ust. 2 pkt 5) Statutu spółki, postanawia, że: ------------------------------------- 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 10,00 zł (dziesięć złotych) i nie 

większą niż 1.031.550 zł (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). ---- 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w 

drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 103 155 (sto trzy tysiące sto pięćdziesiąt 

pięć) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda 

akcja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok 

obrotowy 2013, to jest rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 roku. ------------ 

4. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 

1 K.s.h) w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. 

Ofertę o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym w imieniu spółki złoży Zarząd do nie więcej jak 

99 inwestorów. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Akcje serii L będą akcjami na okaziciela. --------------------------------------------------------------- 

6. Cena emisyjna akcji serii L nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych). Upoważnia się 

Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L. --------------------------------------------------------- 

7. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed dniem zarejestrowania podwyższenia 

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

8. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L zgodnie z 

przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa poboru. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki 

Polska Akademia Rachunkowości  Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Łodzi z dnia 28 czerwca 2013r. 

 

 

Opinia Zarządu Polska Akademia Rachunkowości S.A. 

w sprawie wyłączenia prawa poboru  
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Zarząd Polska Akademia Rachunkowości Spółka Akcyjna  z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka), 

działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię w sprawie 

wyłączenia prawa  

poboru akcji serii L: 

 

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje 

Nadzwyczajnemu  

Walnemu Zgromadzeniu Spółki Polska Akademia Rachunkowości S.A. wyłączenie w całości 

prawa poboru akcji serii L przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. W interesie Spółki 

leży skierowanie emisji akcji serii L do podmiotu zewnętrznego, który zobowiąże się w zamian 

za wkład pieniężny dokapitalizować Spółkę. Przeprowadzenie emisji akcji z uwzględnieniem 

prawa poboru w związku z niepowodzeniem jej w roku poprzednim, nie gwarantuje Spółce 

pozyskania kapitału umożliwiającego dalsze funkcjonowanie. Emisja akcji jest dla Spółki 

niezbędna i musi się zakończyć w lipcu tego roku, stąd też jedyną szansą na to jest emisja 

prywatna skierowana do nie więcej jak 99 podmiotów. W związku z powyższym Zarząd 

rekomenduje ZWZ akcjonariuszy wyłączenie prawa poboru nowych akcji serii L. 

Rekomendowana cena emisyjna to 10 zł za akcję 

 

P.O Prezes Zarządu 

Rafał Koźlak 

§ 2 

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: --------------------------------------------------- 

1) określenia zasad dystrybucji akcji serii L; -------------------------------------------------------------- 

2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii L; --------------------------------- 

3) określenia pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii L; -------------- 

4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do art. 310 § 2 i 

§ 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.; ------------------------------------------------------------------------- 

5) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją 

niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii L, w tym w 

szczególności zawarcia stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 

S.A., złożenia akcji serii L do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A.; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

6) podjęcia innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej 

uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia akcji serii L do 

Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------------------- 

§ 3 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 85.950 głosów, ---------------------------------------------------------- 
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- przeciw uchwale oddano 47.775 głosów, ---------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 85.950 głosów, to uchwała 

ta nie została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 16 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 27 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi 

postanawia zmienić §10. Statutu Spółki: ------------------------------------------------------------------- 

Treść Statutu przed zmianą: --------------------------------------------------------------------------------- 

§ 10. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.268.450,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem 

tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 226.845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy 

osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 zł 

(dziesięć złotych) każda akcja. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.--------------- 

Treść Statutu po zmianie: ------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 10. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3 300 000 zł (trzy miliony trzysta tysięcy 

złotych) i dzieli się na nie więcej niż 330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym: ------------------------------------------------- 

1) 226 845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na 

okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja; ----------------------- 

2) nie więcej niż 103 155 (sto trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii 

L o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja. ------------------------------------------- 

2. (skreślono) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: --------------------------- 

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 133.725, zaś procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym Spółki to 58,95%, ------------------------------------------------------------------- 

- łączna liczba ważnych głosów to 133.725, --------------------------------------------------------------- 

- za podjęciem uchwały oddano 85.950 głosów, ---------------------------------------------------------- 

- przeciw uchwale oddano 47.775 głosów, ---------------------------------------------------------------- 

- wstrzymało się 0 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- 
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- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 85.950 głosów, to uchwała 

ta nie została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 17 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący oświadczył, że żadnych wolnych wniosków nie zgłoszono. ------------------------- 

Ad 18 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec wyczerpania porządku obrad, oraz po uprzednim upewnieniu się, że nikt z obecnych nie 

zgłasza żadnych dodatkowych wniosków, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki oraz dołączył do protokołu listę obecności. -------------------------------------- 

Koszty aktu ponosi Spółka. 

 


