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Treść uchwał podjętych na  

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2013r.  
 
 

          Ad.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2013 roku o godzinie 9.00 

otworzył - wobec nieobecności na Zgromadzeniu przewodniczącego Rady Nadzorczej lub 

osoby przez niego wskazanej oraz zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes 

Zarządu Spółki SEBASTIAN BOGUS. ----------------------------------------------------------------------  

          Ad.2.SEBASTIAN BOGUS zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści następującej: ---------------------------------  

„UCHWAŁA NR 1 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

1.Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie wybiera na 

Przewodniczącego Zgromadzenia Pana PAWŁA RENG. ----------------------------------------------  

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

SEBASTIAN BOGUS stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie w 

głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy 

22.400.000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy), co stanowi 100% (sto procent) 

reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 47,66% (czterdzieści siedem i 

sześćdziesiąt sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000 (czterdzieści cztery miliony osiemset tysięcy), z czego 

głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0 (zero), „wstrzymujących się” - 0. ------------------------  

          Ad.3.Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na ogólną liczbę akcji tj. 

47.000.000 (czterdzieści siedem milionów) akcji reprezentowanych na zgromadzeniu jest 

22.400.000 akcji, co stanowi 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, dających prawo 

do 44.800.000 głosów, że zgromadzenie zwołane zostało w trybie przewidzianym art.4021 

i art.4022 Ksh oraz §15 ust.2 i §18 Statutu Spółki – ogłoszenie o zwołaniu przez Zarząd 

JURAJSKIEGO DOMU BROKERSKIEGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie na 

dzień 19 sierpnia 2013 roku na godzinę 9.00 zamieszczone zostało na stronie internetowej 

Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
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przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych co najmniej na 26 

(dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, a zatem zgromadzenie 

zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do powzięcia uchwał w zakresie proponowanego 

porządku obrad obejmującego następujące sprawy:----------------------------------------------------  

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------  

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

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. -----------------------  

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność 

Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocenę sprawozdania finansowego i 

sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku 

Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. ------------------------------  

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za ubiegły rok obrotowy. ----------------------------------------------------------------------------------------  

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły 

rok obrotowy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.Przedstawienie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. ---  

10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. ----------------  

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz 

osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z 

wykonania przez nich obowiązków. --------------------------------------------------------------------------  

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 

oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku 

obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków. -------------------------------------------------------  

13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. ----------------------------  

14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. ----------------------------  

15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----------------------------------------------  

16.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 28.02.2012r. w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w 

granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. --------------------------------  
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17.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 28.02.2012r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków 

Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, 

dematerializację akcji serii A2 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia 

czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie. ---------------------------------------  

19.Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ad.4.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

przyjęcia porządku obrad o treści następującej: ---------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 2 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w 

Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------  

„1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------  

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

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i 

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym. -----------------------  

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność 

Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocenę sprawozdania finansowego i 

sprawozdania Zarządu z działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku 

Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. ------------------------------  

7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 

za ubiegły rok obrotowy. ----------------------------------------------------------------------------------------  

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły 

rok obrotowy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.Przedstawienie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. ---  
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10.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy. ----------------  

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz 

osobom, które pełniły funkcje w Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z 

wykonania przez nich obowiązków. --------------------------------------------------------------------------  

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 

oraz osobom, które pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku 

obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków. -------------------------------------------------------  

13.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. ----------------------------  

14.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. ----------------------------  

15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----------------------------------------------  

16.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 28.02.2012r. w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach 

upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------  

17.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 28.02.2012r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. --  

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i 

wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, 

dematerializację akcji serii A2 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia 

czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie. ----------------------------------------  

19.Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

20.Zamknięcie obrad.” -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ad.5.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby uznać, że sprawozdanie 

finansowe za ubiegły rok obrotowy i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 

ubiegłym roku obrotowym, które to dokumenty zostały przed Zgromadzeniem wyłożone w 

siedzibie Spółki i były dostępne dla akcjonariuszy, zostały przedstawione akcjonariuszom 

bez potrzeby ich odczytywania na Zgromadzeniu, co zostało na zapytanie 
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przewodniczącego Zgromadzenia potwierdzone wyraźnym oświadczeniem wszystkich 

obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------  

Ad.6.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby uznać, że sprawozdanie 

Rady Nadzorczej obejmujące działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, 

ocenę sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 

ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za 

ubiegły rok obrotowy, które to dokumenty były dostępne w Spółce dla akcjonariuszy przed 

Zgromadzeniem, zostały przedstawione akcjonariuszom bez potrzeby ich odczytywania na 

Zgromadzeniu, co zostało na zapytanie przewodniczącego Zgromadzenia potwierdzone 

wyraźnym oświadczeniem wszystkich obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy. ------------  

Ad.7.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy o treści 

następującej: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 3 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

za ubiegły rok obrotowy 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 1) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki 

JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2012, 

obejmujący okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. -----------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ad.8.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy o treści 

następującej: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 4 
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ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 1) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki JURAJSKI DOM 

BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od 

dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. ----------------------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ad.9.Wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy został 

przedstawiony Akcjonariuszom przez Prezesa Zarządu SEBASTIANA BOGUSA. -------------  

Ad.10.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy o treści następującej: -------------------------------  

„UCHWAŁA NR 5 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.1d statutu 

Spółki, postanawia, że zysk Spółki w wysokości 203.670,39 zł (dwieście trzy tysiące 

sześćset siedemdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy) zostanie przeznaczony w 

następujący sposób: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

a) kwota 141.229,86 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć 

złotych osiemdziesiąt sześć groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych, ---------------------------  

b) kwota 62.440,53 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych 

pięćdziesiąt trzy grosze) na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 
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jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ad.11.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał w sprawie 

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz osobom, które pełniły funkcje w 

Zarządzie Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich obowiązków o 

treściach następujących: ---------------------------------------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 6 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie udzielenia SEBASTIANOWI BOGUS – Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela SEBASTIANOWI BOGUS – Prezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, obejmującym 

okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. ---------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że SEBASTIAN 

BOGUS, będący akcjonariuszem i reprezentujący 22.200.000 (dwadzieścia dwa miliony 

dwieście tysięcy) akcji dających prawo do 44.400.000 (czterdziestu czterech milionów 

czterystu) głosów, zgodnie z art.413 Ksh nie brał udziału w głosowaniu. -------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy - 200.000 (dwieście tysięcy), co stanowi 100% uprawnionego do głosowania 

nad tą uchwałą na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 0,42% (czterdzieści dwie setne 

procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 400.000 

(czterysta tysięcy), z czego głosów „za” – 400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.  

„UCHWAŁA NR 7 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie udzielenia PAWŁOWI RENG – Wiceprezesowi Zarządu Spółki 
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absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela PAWŁOWI RENG – Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, obejmującym 

okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 28.02.2012 roku. ---------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że PAWEŁ RENG, 

będący akcjonariuszem i reprezentujący 200.000 akcji dających prawo do 400.000 głosów, 

zgodnie z art.413 Ksh nie brał udziału w głosowaniu. --------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy – 22.200.000, co stanowi 100% uprawnionego do głosowania nad tą uchwałą 

na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 47,23% (czterdzieści siedem i dwadzieścia trzy 

setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 

44.400.000, z czego głosów „za” – 44.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. -----  

 „UCHWAŁA NR 8 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie udzielenia ELWIRZE PIDZIK – Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela ELWIRZE PIDZIK – Wiceprezesowi Zarządu Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, obejmującym 

okres od dnia 28.02.2012 roku do dnia 26.07.2012 roku. ---------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie było tajne, uchwała nie 

została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 

22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 

47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 44.800.000, 

z czego głosów „za” – 0, „przeciw” - 44.800.000, „wstrzymujących się” - 0. ----------------------  

Ad.12.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał w sprawie 

udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobom, które pełniły 
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funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z wykonania przez nich 

obowiązków o treściach następujących:--------------------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 9 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie udzielenia PAWŁOWI WĄSEK – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela PAWŁOWI WĄSEK – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, obejmującym 

okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 28.02.2012 roku. -----------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

„UCHWAŁA NR 10 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie udzielenia SZYMONOWI RURARZ – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela SZYMONOWI RURARZ – członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, 

obejmującym okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 28.02.2012 roku. ----------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie było tajne, uchwała nie 

została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 

22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 

47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 44.800.000, 

z czego głosów „za” – 400.000, „przeciw” - 44.400.000, „wstrzymujących się” - 0. -------------  
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 „UCHWAŁA NR 11 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie udzielenia BRONISŁAWOWI SOJDA – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela BRONISŁAWOWI SOJDA – członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, 

obejmującym okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 28.02.2012 roku. ----------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---  

 „UCHWAŁA NR 12 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013r. 

w sprawie udzielenia DOROCIE BOGUS – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela DOROCIE BOGUS – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, obejmującym 

okres od dnia 28.02.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. ---------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---  

„UCHWAŁA NR 13 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 
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z dnia 19 sierpnia 2013r. 

w sprawie udzielenia WALDEMAROWI NOWICKIEMU – członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela WALDEMAROWI NOWICKIEMU – członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012, obejmującym okres od dnia 28.02.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. ------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

„UCHWAŁA NR 14 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013r. 

w sprawie udzielenia GRZEGORZOWI NACHMAN – członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela GRZEGORZOWI NACHMAN – członkowi Rady 

Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 

2012, obejmującym okres od dnia 28.02.2012 roku do dnia 26.07.2012 roku. ------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie było tajne, uchwała nie 

została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 

22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 

47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 44.800.000, 

z czego głosów „za” – 0, „przeciw” - 44.800.000, „wstrzymujących się” - 0. ----------------------  

„UCHWAŁA NR 15 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013r. 

w sprawie udzielenia NINIE PEŁKA – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 
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absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela NINIE PEŁKA – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, obejmującym 

okres od dnia 26.07.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. ---------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie było tajne, uchwała nie 

została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 

22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 

47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 44.800.000, 

z czego głosów „za” – 0, „przeciw” - 44.800.000, „wstrzymujących się” - 0. ----------------------  

 „UCHWAŁA NR 16 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013r. 

w sprawie udzielenia ANECIE KRÓL – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 

podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela ANECIE KRÓL – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012, obejmującym 

okres od dnia 26.07.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku. ---------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że głosowanie było tajne, uchwała nie 

została powzięta oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 

22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 

47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 44.800.000, 

z czego głosów „za” – 0, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 44.800.000. ----------------------  

„UCHWAŁA NR 17 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013r. 

w sprawie udzielenia BARTOSZOWI BOSZKO – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A., na 
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podstawie art.395 §1 i §2 pkt 3) w zw. z art.393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz 

§20 ust.1a statutu Spółki, udziela BARTOSZOWI BOSZKO – członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, 

obejmującym okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 26.07.2012 roku. ----------------------------  

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

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w 

głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy - 

22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 

47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 44.800.000, 

z czego głosów „za” – 44.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” – 400.000. ------------  

          Ad.13.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał w sprawie 

odwołania członków Rady Nadzorczej o treściach następujących: ---------------------------------  

„UCHWAŁA NR 18 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013r. 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

1.Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać 

członka Rady Nadzorczej Panią NINĘ PEŁKA. ----------------------------------------------------------  

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

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

 „UCHWAŁA NR 19 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 

1.Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia odwołać 

członka Rady Nadzorczej Panią ANETĘ KRÓL. ---------------------------------------------------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 
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jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---  

Ad.14.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał w sprawie 

powołania członków Rady Nadzorczej o treściach następujących: ---------------------------------  

„UCHWAŁA NR 20 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

1.Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia powołać 

członka Rady Nadzorczej Panią KATARZYNĘ RENG. -------------------------------------------------  

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że 

KATARZYNA RENG wyraziła zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Spółki.  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 

ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---  

„UCHWAŁA NR 21 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013r. 

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 

1.Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia powołać 

członka Rady Nadzorczej Pana PRZEMYSŁAWA JASNOWSKIEGO. -----------------------------  

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

Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że 

PRZEMYSŁAW JASNOWSKI wyraził zgodę na kandydowanie na członka Rady 

Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których oddano 
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ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

Ad.15.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

zmian w Statucie Spółki o treści następującej: ------------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 22 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

1.Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: ------------------------------------  

          §7 otrzymuje nowe brzmienie: ---------------------------------------------------------------------  

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.700.000,00 (cztery miliony siedemset tysięcy) 

złotych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Kapitał zakładowy dzieli się na: ----------------------------------------------------------------------------  

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A1 o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 

1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -------------------------------------------------------------------------  

b. 12.400.000,00 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii 

A2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 

(jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, ----------------------------------------------------  

c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 

1.091.800,00 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych, ----------------  

d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na 

okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej 

1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych. -------------  

3.Akcje serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z 

nich daje prawo do dwóch głosów.” --------------------------------------------------------------------------  

2.Działając na podstawie przepisu art.430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się 

Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wynikające z niniejszej uchwały.” ------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 
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kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 23 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

1.Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: ------------------------------------  

          §13 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: ------------------------------------------------------------  

„W terminie do dnia 19.08.2016r. (dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku) 

Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 

3.500.000,00 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy)”. ---------------------------  

2.Działając na podstawie przepisu art.430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się 

Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -------------------------------------------------------------------  

3.Uzasadnieniem uchwały w sprawie zmiany statutu przewidującej upoważnienie Zarządu 

Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest 

potrzeba dokapitalizowania Spółki w odpowiednim momencie poprzez emisję akcji na 

rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. celem pozyskania środków na inwestycje i rozwój Spółki oraz skrócenie procesu 

emisji.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 24 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

1.Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: ------------------------------------  

          §22 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: ------------------------------------------------------------  

„Akcjonariusz SEBASTIAN BOGUS ma prawo powoływania trzech członków Rady 
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Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w głosach z akcji Spółki nie spadnie poniżej 50% 

(pięćdziesiąt procent)”. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Działając na podstawie przepisu art.430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się 

Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wynikające z niniejszej uchwały.” ------------------------------------------------------------------  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 25 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

1.Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: ------------------------------------  

          §38 otrzymuje nowe brzmienie: -------------------------------------------------------------------  

„Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, 

który stanowią: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.SEBASTIAN BOGUS – Prezes Zarządu, ----------------------------------------------------------------  

2.PAWEŁ RENG – Wiceprezes Zarządu.” -----------------------------------------------------------------  

2.Działając na podstawie przepisu art.430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się 

Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wynikające z niniejszej uchwały.” ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 „UCHWAŁA NR 26 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 
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1.Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: ------------------------------------  

          §39 otrzymuje nowe brzmienie:--------------------------------------------------------------------  

„Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – każdy członek 

Zarządu samodzielnie. Dopuszcza się możliwość ustanowienia prokury oddzielnej 

(samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.” --------------------------------------------------  

2.Działając na podstawie przepisu art.430 §5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się 

Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 

zmiany wynikające z niniejszej uchwały.” ------------------------------------------------------------------  

          Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

          Ad.16 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2012r. w 

sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego 

przez Walne Zgromadzenie o treści następującej:-------------------------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 27 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

o zmianie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

28.02.2012r. w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach 

upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie 

I.Zwyczajne Walne Zgromadzenie JURAJSKIEGO DOMU BROKERSKIEGO S.A. 

działając na podstawie art.393 pkt 6 w zw. z art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych 

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

1.Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek 

handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej 

uchwale. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. ------------------------------------  

3.Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności w wyniku: ------------------------------  

a. składania zleceń maklerskich, -----------------------------------------------------------------------------  

b. zawierania transakcji pakietowych, -----------------------------------------------------------------------  



 19 

c. zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, ---------------------------------------------  

d. ogłoszenia wezwania, ----------------------------------------------------------------------------------------  

e. zwrotnego przeniesienia własności akcji w wyniku uprzedniego zawarcia umowy 

pożyczki akcji własnych Spółki. -------------------------------------------------------------------------------  

4.Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 9.400.000 

(dziewięć milionów czterysta tysięcy) sztuk, przy czym liczba akcji własnych, które Spółka 

będzie posiadała łącznie z akcjami własnymi nabytymi przed rozpoczęciem realizacji 

upoważnienia z niniejszej uchwały nie może przekroczyć jednocześnie 9.400.000 sztuk. ---  

5.Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 

grudnia 2016r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (jeden 

grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 0,12 zł (dwanaście groszy) za jedną akcję. ------------  

7.Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę nie większą niż 1.000.000,00 

(jeden milion) złotych obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia. ----  

8.Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży 

lub pożyczone. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą lub pożyczką, w 

szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia 

akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży lub 

pożyczki nabytych akcji, w tym wysokość wynagrodzenia za udzielenie pożyczki. ------------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ad.17.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2012r. w 

sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej o następującej treści: -  

„UCHWAŁA NR 28 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 
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o zmianie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2012r. 

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 

1.Na podstawie §29 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JDB 

S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady 

Nadzorczej w ten sposób, że: ---------------------------------------------------------------------------------  

a. członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 

(jeden tysiąc) złotych netto za osobisty udział w każdym posiedzeniu rady nadzorczej, ------  

b. przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywać będzie wynagrodzenie dodatkowe w 

wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych netto za każde posiedzenie, w którym będzie 

brał udział, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c. wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywać będzie wynagrodzenie dodatkowe w 

wysokości 1.000,00 złotych netto za każde posiedzenie, w którym będzie brał udział. -------  

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

          Ad.18.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w 

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, dematerializację akcji serii A2 

oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i 

organizacyjnych w powyższej sprawie o następującej treści: -----------------------------------------  

„UCHWAŁA NR 29 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

z dnia 19 sierpnia 2013 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do 

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2, 

dematerializację akcji serii A2 oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do 

podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie 

§1 
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1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Częstochowie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 

akcji serii A2 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538 ze zm.). -----------------------------------------------------------  

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Częstochowie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii A2 

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. -----------  

§2 

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Częstochowie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 

prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji 

serii A2 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 

183, poz.1538 ze zm.). ------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JURAJSKI DOM BROKERSKI Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Częstochowie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności 

prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A2, a 

w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 

umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – akcji serii A2.” ----------------  

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz podał jednocześnie: liczbę akcji, z których 

oddano ważne głosy - 22.400.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 47,66% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 44.800.000, z czego głosów „za” – 44.800.000, „przeciw” - 0, 

„wstrzymujących się” - 0. ---------------------------------------------------------------------------------------  

          Ad.19.Wolnych wniosków nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------  

 


