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AKT  NOTARIALNY 
 

Dnia  siedemnastego października, roku dwa tysiące trzynastego, 

(17.10.2013), w lokalu Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy Alei Mickiewicza pod 
numerem 11/3,  po przerwie  wznowiono  obrady Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości Spółki 

Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, przy ulicy  Piotrkowskiej  nr 262/264, lok.102, 
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153315, z którego to 

Zgromadzenia notariusz Dorota Kalsztein, prowadząca wyżej wymienioną 
Kancelarię Notarialną, sporządziła niniejszy:---------------------------------------- 

 

P R O T O K Ó Ł 

 

      §1. W dniu  dzisiejszym, o godzinie 1200 po przerwie, zarządzonej w dniu 
03  października bieżącego 2013 roku, wznowiono obrady Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Akademii Rachunkowości 
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, zwołanego na dzień 03 października  

bieżącego 2013 roku, z następującym porządkiem obrad  : ------------------------  

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

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i 

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

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

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady 
Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------- 

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz 
zmiany Statutu Spółki. ---------------------------------------------------------------- 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez 
emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych 
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akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii L, a także wyrażenia zgody na ubieganie 
się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu 

„NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie akcji serii L. ------------------------------------------------------------- 

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

12. Wolne wnioski. ----------------------------------------------------------------- 

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  ----------------- 

 Ad. 1, 2 i 3  Wznowione  obrady  Walnego Zgromadzenia otworzył 

Przewodniczący  Zgromadzenia  i  zarazem  Członek  Rady Nadzorczej Spółki  Pan 
Rafał Koźlak,  który zarządził sporządzenie listy obecności. ------------------------ 

 Przewodniczący  ponownie stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane 

prawidłowo, zgodnie z treścią art. 4021 kodeksu spółek handlowych,  prawo 
uczestniczenia  w niniejszym walnym zgromadzeniu  stosownie do treści art. 4026 

kodeksu spółek handlowych  mają akcjonariusze reprezentujący 90.328  
(dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) akcji,  na Zgromadzeniu 

tym reprezentowanych jest 90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  
osiem) akcji, stanowiących  39,82%( trzydzieści  dziewięć  całych osiemdziesiąt  

dwie setne procenta) kapitału zakładowego i dających prawo do 90.328  
(dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) głosów, wobec czego 

Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.--------- 

 Ad.4. Przystąpiono do głosowania ---------------------------------------------  

Przewodniczący odczytał projekt  uchwały nr  1/10/2013  w brzmieniu:----------- 

 

„UCHWAŁA Nr 1/10/2013   

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzeniu liczenia głosów 

Przewodniczącemu 

 

          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w 

Łodzi postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów 

Panu Rafałowi  Koźlak.” --------------------------------------------------------------------------- 

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano  90.328 ważnych 
głosów, w tym: 90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) 

głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i  0 (zero)  głosów „wstrzymujących się” 

  Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 01/10/2013 oddano ważne 

głosy z 90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) akcji, 
stanowiących 39,82%( trzydzieści  dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie setne 

procenta)  kapitału zakładowego.---------------------------------------------------- 

  Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 01/10/2013 została podjęta.— 

   Ad. 5. Przystąpiono  do podjęcia  uchwały  w sprawie przyjęcia  porządku  
obrad. Przewodniczący odczytał  projekt uchwały w przedmiocie  przyjęcia tego 

porządku  w brzmieniu : -------------------------------------------------------------- 

„UCHWAŁA Nr 2/10/2013   
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w sprawie przyjęcia porządku obrad 

§1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w 

Łodzi przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu tegoż 

Zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu: --------------------------------------------------------- 

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

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

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia 

wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję 

akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji 

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

Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów 

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

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

12. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------- 

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  ---------------------------- 

§2 

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano  90.328 ważnych 
głosów, w tym: 90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) 

głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i  0 (zero)  głosów „wstrzymujących się”. 

  Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 02/10/2013 oddano ważne 

głosy z 90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) akcji, 
stanowiących 39,82%( trzydzieści  dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie setne 

procenta)  kapitału zakładowego.---------------------------------------------------- 

  Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 02/10/2013 została podjęta.— 

Ad. 6. Przystąpiono do   kolejnego punktu  porządku obrad . ----------------- 

 Przewodniczący odczytał projekt  uchwały nr 03/10/2013  w brzmieniu:------------ 

UCHWAŁA Nr 03/10/2013 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki 

§ 1 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w 

Łodzi działając na podstawie § 21 (paragrafu dwudziestego pierwszego) Statutu Spółki zatwierdza 

powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w 

osobie Rafała Marka Koźlak, której kooptacja została dokonana na mocy uchwały Rady 

Nadzorczej Spółki z dnia 22 sierpnia 2013  roku. ------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano  90.328  ważnych 
głosów, w tym: 28.735 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset  trzydzieści  pięć) 

głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 61.593 (sześćdziesiąt jeden tysięcy  
pięćset dziewięćdziesiąt  trzy)   głosy  „wstrzymujące się”.----------------------- 

  Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 03/10/2013 oddano ważne 
głosy z 290.328  (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) 

akcji, stanowiących 39,82%( trzydzieści  dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie 

setne procenta)  kapitału zakładowego.----------------------------------------------- 

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 03/10/2013 została podjęta.— 

          Przewodniczący odczytał projekt  uchwały nr 04/10/2013  w brzmieniu:-------- 

UCHWAŁA Nr 04/10/2013 

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółk 

§ 1 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w 

Łodzi działając na podstawie § 21 (paragrafu dwudziestego pierwszego) Statutu Spółki zatwierdza 

powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w 

osobie Tomasza Kostrzewskiego, której kooptacja została dokonana na mocy uchwały Rady 

Nadzorczej Spółki z dnia 22 sierpnia 2013  roku. ------------------------------------------------------- 

§ 2 

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano  90.328  ważnych 
głosów, w tym: 61.593 (sześćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset dziewięćdziesiąt  

trzy)  głosy  „za”, 28.735 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset  trzydzieści  pięć) 
głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.---------------------------- 

  Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 04/10/2013 oddano ważne 
głosy z 290.328  (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta  dwadzieścia  osiem) 

akcji, stanowiących 39,82%( trzydzieści  dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie 
setne procenta)  kapitału zakładowego. ----------------------------------------------- 

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 04/10/2013 została podjęta.— 

          Ad. 7. Przystąpiono do    podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie  
Rady Nadzorczej . --------------------------------------------------------------------- 

          W tym miejscu  Pan Rafał Koźlak  reprezentujący akcjonariusza  NOMAD 

Partners  Spółka z o.o.  z siedzibą w  Bydgoszczy  złożył wniosek  formalny o 
odstąpienie od głosowania   w powyższej sprawie, to jest  w sprawie odwołania 

członków Rady Nadzorczej  lub  powołania  członków Rady Nadzorczej Spółki. --- 

          Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. ------------------------- 
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  W głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 90.328  
(dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) ważnych głosów, w tym: 

90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) głosów „za”, 0 
(zero) głosów „przeciw” i  0 (zero)  głosów „wstrzymujących się”.------------- 

  Ponadto w głosowaniu tym  oddano ważne głosy z 90.328  (dziewięćdziesiąt 
tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) akcji, stanowiących 39,82%( trzydzieści  

dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie setne procenta) kapitału zakładowego.------ 

  Wobec wyników głosowania Przewodniczący  stwierdził, że  wymieniony 
wniosek  formalny został przyjęty. ---------------------------------------------------- 

          Ad. 8. Przewodniczący odczytał projekt  uchwały nr 05/10/2013   w 
sprawie  dalszego istnienia Spółki w brzmieniu : ------------------------------------ 

UCHWAŁA Nr 05/10/2013    

w sprawie dalszego istnienia spółki 

§1 

          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w 

Łodzi, w związku ze stratą  za pierwsze sześć miesięcy 2013 roku przewyższającą  sumę 

kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, stosownie do art. 

397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. --------------------------- 

§2 

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

W głosowaniu jawnym  nad powyższą uchwałą oddano  90.328   ważnych 

głosów, w tym: 61.593 (sześćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset dziewięćdziesiąt  
trzy)  głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i  28.735 (dwadzieścia osiem tysięcy 

siedemset  trzydzieści  pięć) głosów „wstrzymujących się”.------------------------ 

  Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 05/10/2013 oddano ważne 

głosy z  90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) akcji, 
stanowiących 39,82%( trzydzieści  dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie setne 

procenta)  kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------- 

           Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 05/10/2013 została podjęta.— 

          Ad. 9. Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie   obniżenia kapitału  
zakładowego. --------------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący odczytał projekt  uchwały nr 06/10/2013  w brzmieniu: --- 

Uchwała nr 06/10/2013   

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości 

nominalnej akcji w celu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki. 

§1 

          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w 

Łodzi, działając na podstawie art. 455 § 1, 2 i 5 w związku z art. 457 § 1 pkt 2, § 2 i §3 Kodeksu 

spółek handlowych, postanawia: ------------------------------------------------------------------------ 

          1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.268.450,00 (dwa miliony dwieście 

sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 567.112,50 (pięćset 

sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych i pięćdziesiąt  groszy), poprzez obniżenie 
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wartości nominalnej każdej z wyemitowanych przez Spółkę akcji z kwoty 10,00 (dziesięć złotych) 

do kwoty 2,50 (dwa złote i pięćdziesiąt groszy). -------------------------------------------------------- 

          2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w 

latach poprzednich. --------------------------------------------------------------------------------------- 

§2 

          Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 1.701.337,50 

(jeden milion siedemset jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt  groszy) 

przeznaczyć na pokrycie strat poniesionych w latach poprzednich. ---------------------------------- 

§3 

          W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych, nie 

zwraca się akcjonariuszom wpłat wniesionych na pokrycie kapitału zakładowego. ----------------- 

§4 

          W związku z treścią §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany treści § 10. 

Statutu . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

„§ 10. 

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

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

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

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

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

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

„§ 10. 

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 567.112,50 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto 

dwanaście złotych i pięćdziesiąt  groszy) i dzieli się na 226.845 (dwieście dwadzieścia sześć 

tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2,50 

zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja.  ------------------------------------------------------- 

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

§5 

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

W głosowaniu jawnym  nad powyższą uchwałą oddano  90.328   ważnych 

głosów, w tym: 61.593 (sześćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset dziewięćdziesiąt  
trzy)  głosy „za, 28.735 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset  trzydzieści  pięć) 

głosów „przeciw” i  0 (zero)  głosów „wstrzymujących się”.----------------------- 

  Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 06/10/2013 oddano ważne 

głosy z 90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) akcji, 
stanowiących 39,82%( trzydzieści  dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie setne 

procenta)  kapitału zakładowego.----------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 06/10/2013 nie została 

podjęta.—------------------------------------------------------------------------------ 

          Ad. 10 i 11. Przystąpiono do  podjęcia uchwały w sprawie     podwyższenia  

kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------- 
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         W tym miejscu  Pan Rafał Koźlak  reprezentujący akcjonariusza  NOMAD 
Partners  Spółka z o.o.  z siedzibą w  Bydgoszczy, oświadczył, że wobec nie 

podjęcia  uchwały  w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki  składa  
wniosek  formalny o  odstąpienie od głosowania  nad uchwałą  w sprawie  

podwyższenia  kapitału zakładowego Spółki i uchwałą w   sprawie zmiany § 10. 
Statutu Spółki.  ----------------------------------------------------------------------- 

          Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie. ------------------------- 

  W głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem oddano 90.328  
(dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) ważnych głosów, w tym: 

90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) głosów „za”, 0 
(zero) głosów „przeciw” i  0 (zero)  głosów „wstrzymujących się”.------------- 

  Ponadto w głosowaniu tym  oddano ważne głosy z 90.328  (dziewięćdziesiąt 
tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) akcji, stanowiących 39,82%( trzydzieści  

dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie setne procenta)kapitału zakładowego.------ 

  Wobec wyników głosowania Przewodniczący  stwierdził, że  wymieniony 

wniosek  formalny został przyjęty. ----------------------------------------------------
          Następnie  Przewodniczący odczytał projekt  uchwały nr 07/10/2013  w 

brzmieniu:-------------------------------------------------------------------------- 

Uchwała nr 07/10/2013   

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

§1 

          Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w 

Łodzi postanawia zmienić §3. Statutu Spółki: ----------------------------------------------------------- 

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

„§ 3. 

          Siedzibą  Spółki  jest Łódź.” --------------------------------------------------------------------- 

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

„§ 3. 

          Siedzibą  Spółki  jest Bydgoszcz.” ---------------------------------------------------------------- 

          §2 

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

W głosowaniu jawnym  nad powyższą uchwałą oddano  90.328   ważnych 

głosów, w tym: 61.593 (sześćdziesiąt jeden tysięcy  pięćset dziewięćdziesiąt  
trzy)  głosy „za, 28.735 (dwadzieścia osiem tysięcy siedemset  trzydzieści  pięć) 

głosów „przeciw” i  0 (zero)  głosów „wstrzymujących się”.----------------------- 

  Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 07/10/2013 oddano ważne 

głosy z 90.328  (dziewięćdziesiąt tysięcy  trzysta  dwadzieścia  osiem) akcji, 
stanowiących 39,82%( trzydzieści  dziewięć  całych osiemdziesiąt  dwie setne 

procenta)  kapitału zakładowego.----------------------------------------------------- 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała numer 07/10/2013 nie została 
podjęta.—----------------------------------------------------------------------------- 
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          Na tym Przewodniczący zamknął obrady. ------------------------------- 

 


