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„Uchwała nr …/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą „Doradcy24 Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu 

w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki szczególnych 

spraw Spółki 

 

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą „Doradcy24 Spółka Akcyjna” z siedzibą we 

Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) postanawia, co następuje:            

§ 1. 

Oznaczenie rewidentów do spraw szczególnych oraz określenie ich wzajemnych relacji 

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o Ofercie Publicznej”), Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego powołuje: 

(i) [...] (dalej jako: „Biegły z Zakresu Prawa”) oraz 

(ii) […] (dalej jako: „Biegły z Zakresu Finansów i Informatyki”) 

jako rewidentów do zbadania spraw, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały (łącznie dalej 

jako: „Biegli”). 

2. Badanie, o którym mowa ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone na koszt Spółki, przy czym 

całkowity koszt badania będzie odpowiadał kwocie określonej w ofercie Biegłych stanowiącej 

załącznik do niniejszej uchwały, powiększonej o koszty poniesione przez Biegłych bezpośrednio 

w związku z realizacją badania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd 

Spółki do niezwłocznego zawarcia z Biegłymi umowy mającej za przedmiot przeprowadzenie 

badania zgodnie z niniejszą uchwałą na warunkach określonych w ofercie, o której mowa w 

zdaniu pierwszym.  

3. Biegli wykonają badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, każdy 

samodzielnie w granicach udostępnionych im dokumentów, o których mowa w odpowiednim 

ustępie § 3 niniejszej uchwały. Każdy z biegłych odpowiedzialny jest za przygotowane przez 

siebie części spójnego raportu, o którym mowa w pkt. 4 poniżej. 

4. Biegły z Zakresu Prawa, po otrzymaniu raportu zawierającego ostateczne wyniki prac Biegłego 

z Zakresu Finansów i Informatyki, zobowiązany jest dołączyć do niego – w charakterze kolejnej 

części raportu – ostateczne wyniki przeprowadzonego przez siebie badania tak aby audyt 

przeprowadzony przez Biegłych był zawarty w jednym dokumencie. 

5. W celu przeprowadzenia badania zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, 

Biegły z Zakresu Prawa może korzystać z ostatecznych wyników prac Biegłego z Zakresu 

Finansów i Informatyki – bez dodatkowego weryfikowania jego treści, w zakresie w jakim 

Biegły z Zakresu Finansów i Informatyki dokonał ustalenia stanu faktycznego przedmiotu 

badania określonego niniejszą uchwałą. W zakresie, w jakim Biegły z Zakresu Finansów i 

Informatyki odniósł się do kwestii wyszczególnionych w § 2 pkt 2 poniżej, Biegły z Zakresu 



2 
 

Prawa, w miarę potrzeby, przytoczy w swojej części raportu ustalenia poczynione przez 

Biegłego z Zakresu Finansów i Informatyki. 

§ 2. 

Przedmiot i zakres badania 

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie prowadzenia spraw Spółki w zakresie  

dotyczącym:  

1) okoliczności związanych z zawarciem w dniu 14.08.2013 r. transakcji, na podstawie 

których Pan Robert Loranc nabył 171.325.163 akcji Spółki stanowiących 45,82% 

kapitału zakładowego oraz uprawniających do 171.325.163 głosów stanowiących 45,82 

% w ogólnej liczbie głosów za łączną cenę wys. 13,71 zł wraz jednoczesnym zbyciem 

akcji Spółki przez (i) AGU s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (podmiot blisko związany z 

Panem Tadeuszem Uchmanowiczem – członkiem Rady Nadzorczej Spółki) w ilości 

41.496.042 akcji Spółki za łączną cenę 3,32 zł, (ii) Rowyan Limied (podmiot blisko 

związany z Panem Januszem Tchórzewskim – członkiem Rady Nadzorczej Spółki) w ilości 

42.215.190 akcji Spółki za łączną cenę 3,38 zł, oraz (iii) BJT s.a.r.l. z siedzibą w 

Luksemburgu (podmiot blisko związany z Panem Januszem Tchórzewskim – członkiem 

Rady Nadzorczej Spółki) w ilości 87.613.931 akcji Spółki za łączną cenę 7,01 zł. (dalej 

jako „Transakcje Nabycia”); 

2) okoliczności związanych z zawarciem transakcji sprzedaży akcji Spółki przez Pana 

Roberta Loranc – Prezesa Zarządu Spółki - w ramach rynku NewConnect w dniu 

19.02.2014 r., w wyniku której doszło do sprzedaży 7.000.000 akcji Spółki za cenę 

70.000,00 zł oraz zawarcia transakcji sprzedaży akcji poza rynkiem regulowanym w 

drodze umowy cywilno-prawnej w dniu 01.04.2014 r., w wyniku której doszło do 

sprzedaży 164.325.163 akcji Spółki za cenę 500.000,00 zł (dalej jako „Transakcje 

Sprzedaży”); 

3) udokumentowanych informacji posiadanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki lub 

poszczególnych członków tych organów w czasie poprzedzającym zawarcie Transakcji 

Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży odnośnie procedury negocjacji oraz istotnych 

postanowień umownych. 

2. Przedmiot i zakres badania obejmują weryfikację następujących kwestii: 

1) czy Zarządowi Spółki znane dokładne postanowienia lub warunki umów, na podstawie 

których dokonano Transakcji Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży, a w szczególności: 

a) kto był pośrednim i bezpośrednim beneficjentem kwot wpłacanych z tytułu 

realizacji Transakcji Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży?; 

b) kto reprezentował strony umów na podstawie których doszło do zawarcia 

Transakcji Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży?; 

c) kto był ostatecznym beneficjentem kwot uzyskanych z Transakcji Sprzedaży, a w 

szczególności czy były to podmioty będące stronami Transakcji Nabycia?; 

d) czy umowom na podstawie których doszło do zawarcia Transakcji Nabycia 

towarzyszyły jakieś istotne warunki zawieszające?; 



3 
 

2) czy zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki realizacja umów, na podstawie których doszło do 

zawarcia Transakcji Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży była przedmiotem jakiejkolwiek 

innej umowy zawartej przez strony ww. transakcji?; 

3) czy Zarząd Spółki, zważywszy na okoliczność iż Transakcja Nabycia została zawarta 

pomiędzy osobami wchodzącymi w skład organów Spółki, posiadał informacje co do 

zamiaru zawarcia takiej transakcji, jeśli tak to czy Zarząd Spółki zlecał dokonanie analizy 

prawnej w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych zarówno przez Spółkę jak i 

strony Transakcji Nabycia? 

§ 3. 

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłym 

1. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu z Zakresu Prawa dokumentów 

umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.: 

1) umów, na podstawie których doszło do zawarcia Transakcji Nabycia oraz Transakcji 

Sprzedaży, wraz ze wszystkimi załącznikami, aneksami oraz porozumieniami 

zmieniającymi ich warunki; 

2) wszelkich dokumentów, ofert, notatek oraz wewnętrznej korespondencji między członkami 

Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej podjęcia decyzji o zawarciu Transakcji 

Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży; 

3) wszelkich będących w posiadaniu Spółki dokumentów odnoszących się do Transakcji 

Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży, w tym sposobu prowadzenia przez strony negocjacji, 

listów intencyjnych, osób prowadzących negocjacje, spotkań w ww. sprawie oraz 

dokumentów odnoszących się do przebiegu negocjacji; 

4) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email) między Zarządem 

Spółki a osobami występującymi w imieniu stron Transakcji Nabycia oraz Transakcji 

Sprzedaży; 

5) wyciągu z książki adresowej prowadzonej przez Spółkę w 2012, 2013 oraz 2014 roku w 

zakresie dotyczącym korespondencji z osobami występującymi w imieniu stron Transakcji 

Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży; 

6) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym protokołów z posiedzeń Zarządu 

Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, a także wewnętrznej korespondencji z 2012, 2013 

oraz 2014 roku dotyczącej Transakcji Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży; 

7) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowanych za rok 

obrotowy 2012, 2013 oraz 2014 r.; 

8) kopii podpisanych przez osoby reprezentujące Spółkę raportów bieżących i okresowych 

opublikowanych przez Spółkę w roku 2012,2013 oraz2014 roku; 

9) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) za lata 2013 

oraz 2014 w zakresie niezbędnym do oceny wpływu Transakcji Nabycie oraz Transakcji 

Sprzedaży na wyniki finansowe Spółki; 

10) będącej w posiadaniu Spółki dokumentacji oraz korespondencji (listownej, email) 

dotyczącej użytkowania, przeglądu oraz konserwacji komputerów przekazanych członkom 

Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przez Spółkę do używania w ramach pełnionych 
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obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych 

zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których 

Spółka lub członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w roku 2012, 2013 

oraz 2014. 

2. W związku z prowadzeniem badania Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu z Zakresu Finansów i Informatyki 

dokumentów umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, tj.: 

1) Transakcji Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży, wraz ze wszystkimi załącznikami, 

aneksami oraz porozumieniami zmieniającymi ich warunki 

2) wszelkich dokumentów, ofert, notatek oraz wewnętrznej korespondencji między członkami 

Zarządu Spółki dotyczącej podjęcia decyzji o zawarciu Transakcji Nabycia oraz 

Transakcji Sprzedaży; 

3) wszelkich będących w posiadaniu Spółki dokumentów odnoszących się do Transakcji 

Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży, w tym sposobu prowadzenia przez strony negocjacji, 

listów intencyjnych, osób prowadzących negocjacje, spotkań w ww. sprawie oraz 

dokumentów odnoszących się do przebiegu negocjacji; 

4) będącej w posiadaniu Spółki pełnej korespondencji (listownej, email) między Zarządem 

Spółki a osobami występującymi w imieniu stron Transakcji Nabycia oraz Transakcji 

Sprzedaży; 

5) wyciągu z książki adresowej prowadzonej przez Spółkę w 2012, 2013 oraz 2014 roku w 

zakresie dotyczącym korespondencji z osobami występującymi w imieniu stron Transakcji 

Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży; 

6) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym protokołów z posiedzeń Zarządu 

Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, a także wewnętrznej korespondencji z 2012, 

2013oraz 2014 roku dotyczącej Transakcji Nabycia oraz Transakcji Sprzedaży; 

7) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, przygotowanych za rok 

obrotowy 2012, 2013 oraz 2014; 

8) kopii podpisanych przez osoby reprezentujące Spółkę raportów bieżących i okresowych 

opublikowanych przez Spółkę w roku 2012, 2013 oraz 2014; 

9) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) za lata 2013-

2014 w zakresie niezbędnym do oceny wpływu Transakcji Nabycia oraz Transakcji 

Sprzedaży na wyniki finansowe Spółki; 

10) będącej w posiadaniu Spółki dokumentacji oraz korespondencji (listownej, email) 

dotyczącej użytkowania, przeglądu oraz konserwacji komputerów przekazanych członkom 

Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przez Spółkę do używania w ramach pełnionych 

obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych 

zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których 

Spółka lub członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w latach 2012 - 

2014. 

11)   wszelkich utrwalonych w formie elektronicznej dokumentów wskazanych w § 3 ust. 1 oraz 

2 pkt. 1) – 10) niniejszej uchwały, zapisanych na urządzeniach (komputerach / tabletach) 

oraz innych będących własnością Spółki nośnikach danych, które zostały przekazane 
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członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki do używania w ramach pełnionych 

obowiązków w roku 2012, 2013 oraz 2014 bądź na serwerach, z których korzysta Spółka; 

12)   zapisanej na nośniku elektronicznym pełnej dokumentacji w zakresie tzw. back – upów 

dokumentów oraz danych wykonywanych z urządzeń, o których mowa w pkt. 11) powyżej 

w latach 2012 - 2014; 

13) zapisanych na nośniku elektronicznym pełnych logów transakcyjnych – tzw. back – upów 

logów (jeżeli takie były wykonywane) od operatora hostującego serwer pocztowy 

wykorzystywany przez Spółkę, wykonanych w latach 2012 - 2014; 

14) będącej w posiadaniu Spółki dokumentacji oraz korespondencji (listownej, email) 

dotyczącej użytkowania, przeglądu oraz konserwacji komputerów przekazanych członkom 

Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przez Spółkę do używania w ramach pełnionych 

obowiązków oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych 

zainstalowanych w Spółce bądź będących własnością Spółki nośników danych, z których 

Spółka lub członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej mogli korzystać w latach 2012 - 

2014. 

3. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłym dokumentów, o których mowa w 

ust. 1 oraz 2 powyżej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od dnia podjęcia 

niniejszej uchwały. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z 

Biegłymi celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania oraz udzielania Biegłym 

wszelkich wyjaśnień niezbędnych do realizacji badania. 

5. Każdy z Biegłych zobowiązany jest w swoim raporcie z badania przedstawić obiektywną ocenę 

współpracy z Zarządem Spółki przy jego wykonywaniu, a w szczególności przy uzyskiwaniu 

dokumentów przeznaczonych dla niego zgodnie z niniejszą uchwałą. 

§ 4. 

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania 

1. Biegli rozpoczną prace z chwilą otrzymania dokumentów będących podstawą badania, nie 

później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały, z zastrzeżeniem § 3 ust. 

3 powyżej.  

2. Biegli będą uprawnieni do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania 

dokumentów, które będą poddane badaniu. 

3. Biegły z Zakresu Finansów i Informatyki zobowiązany jest do przedstawienia ostatecznych 

wersji swojego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie 

Nadzorczej Spółki, a także Biegłemu z Zakresu Prawa w terminie 9 tygodni od dnia rozpoczęcia 

prac zgodnie z ust. 1 powyżej. 

4. Biegły z Zakresu Prawa zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej 

Spółki ostatecznej wersji swojego pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego badania 

zgodnego z przedmiotem i zakresem określonym § 2 powyżej, a także pisemnego sprawozdania z 

badania, o którym mowa w § 1 ust. 4 powyżej, w terminie 12 tygodni od dnia rozpoczęcia prac 

zgodnie z ust. 1 powyżej. 
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5. Biegli zobowiązani są w ramach wykonywania zadań zgodnie z postanowień niniejszej uchwały 

w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. Wszelkie informacje 

dane objęte ochroną danych osobowych będą przekazane tylko w zakresie obejmującym 

kontakty pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej tylko w zakresie koniecznym do 

przeprowadzenia przez Biegłych badania określonego niniejszą uchwałą. W przypadku 

pozyskania przez Biegłych informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, 

techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązani oni będą zachować ją w 

poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia 

stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

§ 5. 

Wejście w życie uchwały 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”  

 


