
 

 

 

 

 

Repertorium A numer 18421/2013 

A K T     N O T A R I A L N Y  

 

Dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (12-08-2013) w 

obecności notariusza w Warszawie Daniela Kupryjańczyka, w siedzibie 

prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej przy ulicy Chmielnej numer 73B 

(siedemdziesiąt trzy B) numer lokalu LU10 (LU dziesięć) w Warszawie (kod 

pocztowy: 00-801), odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod 

firmą: Dom Aukcyjny Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(kod pocztowy: 00-867) przy Alei Jana Pawła II numer 29, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361811, REGON 

142508754, NIP 5272635175, zwanej dalej również „Spółką”, zgodnie z 

załączoną do tego aktu Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z 

Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, 

poz. 1186, z późn. zm.) dnia 12 sierpnia 2013 roku, identyfikator wydruku: 

RP/361811/12/20130812090325. Ze zgromadzenia tego sporządzono 

następujący protokół: -----------------------------------------------------------------------------  

PROTOKÓŁ 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

 

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej również 

„Zgromadzeniem”, otworzył Paweł Makowski, Przewodniczący Rady 

 

KANCELARIA NOTARIALNA 
Notariusz Marek Hrymak 

Notariusz Daniel Kupryjańczyk 
spółka cywilna 

ul. Chmielna 73B lok. LU10 
00-801 Warszawa 
tel. 22 448 16 04 
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Nadzorczej Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, w siedzibie tutejszej 

Kancelarii Notarialnej, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------  

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

3. Sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------  

5. Przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------------  

6. Powzięcie uchwał w sprawie: ----------------------------------------------------------  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2012, --------------------------------------------------------------  

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,--------------------------------  

c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------  

d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012, --------------------  

e) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jerzemu Kokoszce z 

wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu w roku obrotowym 2012, -------------------------------------------  

f) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Marii Czerneckiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 

obrotowym 2012, -----------------------------------------------------------------  

g) udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Filipowi 

Wyganowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa 

Zarządu w roku obrotowym 2012, -------------------------------------------  

h) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makowskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------------------  

i) udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Annie Makowskiej z 

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------------------  
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j) udzielenia absolutorium Pani Monice Marcinkiewicz z wykonania 

przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2012, -----------------------------------------------------------------  

k) udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Rafałowi Pyffel z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------------------  

l) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Jankowskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------------------  

m) udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Tadeuszowi 

Podkańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, -------------------------------  

n) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników 

oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w zakresie ich 

zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz 

z wyników oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku, ----------  

o) zmiany § 1, § 2, § 12, § 13, § 17, § 19, § 21, § 22, § 29, § 37 

Statutu Spółki, ---------------------------------------------------------------------  

p) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki, -----------------------------------------------------  

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------  

 

§2. Paweł Makowski oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentuje 

jednego z Akcjonariuszy w Spółce, tj. spółkę pod firmą: Argovest Holdings 

Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą pod adresem: Pontou 2, 1st 

Floor, P.C. 1107, Nikozja, Republika Cypryjska, zarejestrowaną pod numerem 

HE229451 – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie prawa 

Republiki Cypryjskiej w formie pisemnej dnia 21 kwietnia 2010 roku, 

poświadczonego urzędowo przez Georgios Demetriou – Certifying Officer w 

Nikozji (Cypr) dnia 21 kwietnia 2010 roku, opatrzone w klauzulę apostille dnia 

21 kwietnia 2010 roku, numer 111258/10. ---------------------------------------------------  
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Paweł Makowski oświadczył, że pełnomocnictwo na podstawie którego działa 

na dzisiejszym Zgromadzeniu, do dnia dzisiejszego nie zostało odwołane, 

zmienione ani nie wygasło. ----------------------------------------------------------------------  

§3. Na Zgromadzeniu obecny jest również Norbert Pyffel, który oświadczył, że 

reprezentuje jednego z Akcjonariuszy w Spółce, tj. spółkę pod firmą: Serius 

Limited, spółka prawa cypryjskiego, z siedzibą pod adresem: Michalaki Karaoli 

8, Anemomilos Building, 4 piętro, Lokal 401, P.C. 1095, Nikozja Republika 

Cypryjska, zarejestrowaną pod numerem 270165 na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego na podstawie prawa polskiego w formie pisemnej dnia 9 sierpnia 

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

Norbert Pyffel oświadczył, że pełnomocnictwo na podstawie którego działa na 

dzisiejszym Zgromadzeniu, do dnia dzisiejszego nie zostało odwołane, 

zmienione ani nie wygasło. ----------------------------------------------------------------------  

 

Do punktu 2 porządku obrad: 

§4. Norbert Pyffel zaproponował kandydaturę Pawła Makowskiego na 

Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki powzięło następującą uchwałę: -----------------------------------  

 

Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 1. 

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

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia 

Pana Pawła Makowskiego. ----------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ---------------------------------------------  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  
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Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 1 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”. --  

 

Do punktu 3 i 4 porządku obrad: 

§5. W związku z powzięciem powyższej uchwały Paweł Makowski wybór 

przyjął, po czym zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu 

podpisał ją i oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w 

trybie art. 395 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią 

ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 

2013 roku, z zaproponowanym porządkiem obrad, zmienionym następnie na 

podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych dnia 25 lipca 2013 roku, w 

ostatecznym brzmieniu zgodnym z powołanym w § 1 niniejszego protokołu. 

Dodaje przy tym, że wobec obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy zostały 

spełnione przesłanki z art. 4061-4062 Kodeksu spółek handlowych. -----------------  

 

Do punktu 5 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------  

§6. Następnie Przewodniczący przywołał porządek obrad Zgromadzenia, w 

odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło następującą 

uchwałę: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013  roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 1. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w 

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------  

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

3. Sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------  

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------------  

5. Przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------------  

6. Powzięcie uchwał w sprawie: ----------------------------------------------------------  

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 

rok obrotowy 2012, --------------------------------------------------------------  

b) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,--------------------------------  

c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------  

d) przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012, --------------------  

e) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jerzemu Kokoszce z 

wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu w roku obrotowym 2012, -------------------------------------------  

f) udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Marii Czerneckiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 

obrotowym 2012, -----------------------------------------------------------------  

g) udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Filipowi 

Wyganowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa 

Zarządu w roku obrotowym 2012, -------------------------------------------  

h) udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Makowskiemu z wykonania 

przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------------------  

i) udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Annie Makowskiej z 

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------------------  
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j) udzielenia absolutorium Pani Monice Marcinkiewicz z wykonania 

przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2012, -----------------------------------------------------------------  

k) udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Rafałowi Pyffel z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------------------  

l) udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Jankowskiemu z 

wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012, ----------------------------------------------------------  

m) udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Tadeuszowi 

Podkańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, -------------------------------  

n) rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników 

oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w zakresie ich 

zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz 

z wyników oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku, ----------  

o) zmiany § 1, § 2, § 12, § 13, § 17, § 19, § 21, § 22, § 29, § 37 

Statutu Spółki, ---------------------------------------------------------------------  

p) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki, -----------------------------------------------------  

7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ---------------------------------------------  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  
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Uchwała nr 2 została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”. -  

 

Do punktu 6 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------  

§7. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały, 

zgodnie z przyjętym porządkiem obrad: -----------------------------------------------------  

 

Uchwała Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Spółki w roku obrotowym 2012. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 

395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza 

zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z: -----------------  

1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie 

aktywów i pasywów zamyka się sumą 44.374.776,17 zł, ----------------------  

2) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 

grudnia 2012 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3.339.863,36 

zł, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku 

do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan środków pieniężnych 

na koniec okresu w kwocie 2.225,21 zł, --------------------------------------------  

4) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan 

kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 30.410.196,95 zł, ----------  
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5) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. ----  

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 3 została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”. -   

 

Uchwała Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2012. 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 395 § 5 

Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 63 lit. c pkt 4 ustawy o rachunkowości, 

po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie 

zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe grupy kapitałowej Dom Aukcyjny Abbey House S.A. za rok obrotowy 

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

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

1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 

roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 

50.535.133,67 zł, --------------------------------------------------------------------------  
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2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego zysk netto w 

wysokości 2.006.325,30 zł, -------------------------------------------------------------  

3) sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres 

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

wykazującego stan kapitałów własnych na koniec okresu w kwocie 

21.949.261,23 zł, --------------------------------------------------------------------------  

4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazującego stan 

środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 37.824,35 zł, --------------  

5) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. ----  

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

 

Uchwała nr 4 została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”. -   

 

Uchwała Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013  roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w roku obrotowym 2012. 
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§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i art. 

395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza 

sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku 

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

§ 2. 

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 5 została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”. -  

 

Uchwała Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013  roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2012. 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 

Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż zysk za rok obrotowy trwający od 1 

stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w kwocie 3.339.863,36 zł 

zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------  
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Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 6 została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami za”. --  

 

Uchwała Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Jerzemu 

Kokoszce z wykonania przez niego obowiązków Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu w roku obrotowym 2012. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Jerzemu 

Kokoszce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa 

Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 26 marca 2012 

roku oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 26 marca 

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

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

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

Uchwała nr 7 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”. --  

 

Uchwała Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013  roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Marii 

Czerneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

w roku obrotowym 2012. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Bartłomiejowi Marii 

Czerneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu 

Spółki w okresie od 26 marca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----------  

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 8 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”. --  

 

Uchwała Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 
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2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stanisławowi Filipowi  

Wyganowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 

roku obrotowym 2012. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

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

Filipowi Wyganowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 

Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 26 

marca 2012 roku. ----------------------------------------------------------------------------------  

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 9 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”. --  

 

Uchwała Nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi 

Makowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 

 

§ 1. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

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

Makowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 

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

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 10 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”.  

 

Uchwała Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Annie 

Makowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

w roku obrotowym 2012. 

 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziale Pani Katarzynie Annie 

Makowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 

Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. ----------  

§ 2. 
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Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 11 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”.  

 

Uchwała Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Marcinkiewicz z 

wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 

obrotowym 2012. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Monice 

Marcinkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 

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

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  
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Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 12 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”.  

 

 

Uchwała Nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Rafałowi 

Pyffel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 

roku obrotowym 2012. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

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

Rafałowi Pyffel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 

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

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 13 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”.  
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Uchwała Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi 

Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

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

Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia 18 września 2012 

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

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ---------------------------------------------  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 14 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”.  

 

Uchwała Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi 
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Tadeuszowi Podkańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz 

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

Tadeuszowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka 

Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 18 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 

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

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 15 została powzięta w głosowaniu tajnym, wszystkimi głosami „za”.  

 

Uchwała Nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013  roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z 

wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w zakresie ich zgodności z 

księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz z wyników oceny 

wniosków Zarządu co do podziału zysku. 

 

§ 1. 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 393 pkt 1 w zw. 

z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady 

Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, w zakresie ich zgodności z 

księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz z wyników oceny 

wniosków Zarządu co do podziału zysku. ---------------------------------------------------  

 

§ 2. 

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

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 16 została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”.  

 

Uchwała Nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013  roku w sprawie zmiany § 1, § 2, § 12, § 13, § 17, § 19, § 21, § 22, § 29, 

§ 37 Statutu Spółki. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 

KSH oraz § 32 pkt 14 Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki 

w następującym zakresie: -----------------------------------------------------------------------  

1) zmianie ulega treść § 1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące 

brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------------  
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„1. Spółka działa pod firmą: Abbey House Group Spółka Akcyjna. --  

2. Spółka może używać skrótu firmy: Abbey House Group S.A.”, ----  

2) zmianie ulega treść § 2 ust. 3 Statutu Spółki, który uzyskuje 

następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------  

„3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, 

przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć 

w innych spółkach, a także przedsięwzięciach gospodarczych oraz 

wszystkich prawem dopuszczalnych formach organizacyjno-

prawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 

granicami.”, --------------------------------------------------------------------------  

3) zmianie ulega treść § 12 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje 

następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------  

„1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania i 

podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek 

Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do 

reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający 

samodzielnie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z 

prokurentem.”, ----------------------------------------------------------------------  

4) zmianie ulega treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki, który uzyskuje 

następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------  

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji, która trwa 5 

lat.”, ------------------------------------------------------------------------------------  

5) zmianie ulega treść § 17 pkt 8 Statutu Spółki, który uzyskuje 

następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------  

„8) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, o 

wartości przekraczającej 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) 

lub równowartość tej kwoty, nieprzewidzianych w zatwierdzonym 

budżecie.”, ---------------------------------------------------------------------------  

6) wykreśleniu ulega treść § 17 pkt 18, 19 i 20 Statutu Spółki, -----------------  

7) zmianie ulega numeracja punktów w § 17, gdzie punkt „21” otrzymuje 

numer „18”, --------------------------------------------------------------------------------  
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8) zmianie ulega treść § 19 ust. 4 Statutu Spółki, który uzyskuje 

następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------  

„4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej 

kadencji, która trwa 5 lat.”, -------------------------------------------------------  

9) zmianie ulega treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje 

następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------  

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż trzy razy w roku.”, ---------------------------------------------  

10) zmianie ulega treść § 22 ust. 1 Statutu Spółki, który uzyskuje 

następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------  

„1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest 

pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na 

co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Dodatkowo, 

zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej są przesyłane 

faksem lub mailem, przy czym, brak potwierdzenia otrzymania kopii 

zawiadomienia w ten sposób, nie powoduje nieważności obrad.”, ---  

11) wykreśleniu ulega treść § 29 Statutu Spółki, -------------------------------------  

12) zmianie ulega treść § 37 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące 

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

„1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po 

upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej, 

zweryfikowane przez biegłych rewidentów, wybranych przez Radę 

Nadzorczą, kompletne roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz 

ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i opinią biegłego 

rewidenta. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Zarząd będzie sporządzał kwartalne sprawozdania finansowe w 

zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania 

winny być dostarczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej w 

ciągu czterdziestu sześciu dni po upływie każdego kwartału. ---------  

3. Rada Nadzorcza określa wymagania, jakim powinny odpowiadać 

przedstawiane przez Zarząd budżety i plany strategiczne.”, -----------  
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13) zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu Spółki, 

począwszy od „§ 30”, który uzyskuje numer „§ 29”, do „§ 40”, który 

uzyskuje numer „§ 39”. ----------------------------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym zastrzeżeniem,  że zmiana 

Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru.-------------------------------- 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 17 została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”.  

 

Uchwała Nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Dom Aukcyjny 

Abbey House spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 sierpnia 

2013  roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu 

jednolitego Statutu Spółki. 

 

§ 1. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą 

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---------------------------------------------  

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym zastrzeżeniem,  że zmiana 

Statutu Spółki objęta uchwałą numer 17  jest skuteczna z chwilą wpisu do 

rejestru. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9082504. ----------------------------------  
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Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 83,30%.------------------------  

Łączna liczba ważnych głosów: 9082504. --------------------------------------------------  

Liczba głosów „za”: 9082504. -------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „przeciw”: 0. ----------------------------------------------------------------------  

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. ------------------------------------------------------  

Uchwała nr 18 została powzięta w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”.  

Do punktu 7 porządku obrad: 

§8.  Wobec braku innych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad 

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę 

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

 


