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WYPIS
Kancelaria Notarialna

lwona ilieloch
(X)844Warczawa
ul. Grąlbowska 87

ttP 848{464851
d.t2 378 85 80
fax?łz 378 85 84

REPERTORIUM A nr 71512014

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego czerwca dwa tysiące czternastego (08.06.2014) roku W

mojej obecności notarlusza W Warszawie lwony Mieloch, prowadzącego swoją

Kancelarię przy ulicy Grzybowskiej nr 87 w Warszawie, odbyło się w lokalu

kancelarii przy ulicy Grzybowskiej nr 87 w Warszawie, ZwyczĄne Walne

Zgromadzenie spółki pod firmą Precious Metals lnvestments Spdka Akcyjna

z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do Ęestru przedsiębiorców KĘowego

Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach - X

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

oooo388126, REGON 142g72oo3, NlP 5252509160, z którego to Walnego

Zgromadzenia spisałam nin iejszy _____

PRoToKoŁ

$ 1. ZwyczĄne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Precious Metals

lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach stosownie do ań. 409

Kodeksu spółek handlowych otwozył Wiceprezes Zarządu Spółki Pan

Grzegorz Paweł Stępniewski oświadczeniem, Że Zarząd Spółki przez

ogłoszenie ał,tołał na dzień dzisiejszy, to jest ósmego czenvca dwa tysiące

czternastego /08.06.2o14l roku, na godzinę 1200 w lokalu kancelarii notarialnej

notariusza lwony Mieloch przy ulicy Grzybowskiej nr 87 w Warszawie.-----

Do punktu 1 porządku obrad:

otwieĘący Walne Zgromadzenie stwierdził, Że Walne Zgromadzenie zostało

zwołane prawidłowo, gdyz zostały zachowane wymogi formalne przewidziane W

art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, Że ogłoszenie o
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niniejszym ZwyczĄnym Walnym Zgromadzeniu zosab umieszczone na stronie

internetowej spółki w sposób określony d]a przekazywania informacji biezących

zgodnie z przepisami o ofercie publlczne! i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego sylstemu obrotu oraz o

spółkach publicznych'

Do punktu 2 porządku obrad:

otwieĘący Walne Zgromadzenie wezruał do zgłaszania kandydatu

Przewod n iczącego Zg romadzenia'

Zgło szo n o ka n d yd atu rę Pan a Grząorza Stąrn i ews kiego. _----
otwieĘący Walne Zgromadzenie zarządził głrsowanie tajne w sprawie

na Przewod niczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 1

Zw y czł1nego Wa! nego Zgromadzenia Społki
Precious Metals lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach

z dnia 08 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

,,Zwycza1ne Walne Zgromadzenle spółki pod firmą Precious Metals lnvestments

Spółka Akcyjna z siedzibą W Gliwicach postanawia wybrać na

P rzewod n iczącego Wal n ego Zgromadze n ia Pa na To masza Jozef a B i e n iek''. __

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: --
Liczba akcji, z których oddano Wazne głosy: 3.092.401 (trzy miliony

d ziewięódziesi ąt dwa tysi ące czte rysta jed e n ),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 3o,92o/o (tzydzieści całe i

dziewięćdziesiąt dwa setne procent),

Łącznaliczba ważnych głosów: --.*
,,za'' uchwałą 3.092.401 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące cŹerysta

jeden) głosów,---------

,,plzeciW' uchwale: 0 (zero) głosów,

,,wstrzymujących się'': 0 (zero) głosów,
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zatem powyższa uchwała została powzięta.
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Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodnlczący Walnego Zgromadzenia spoządził listę obecności, a

następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. --

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego

Zgromadzenia stwierdził, Że naZgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze

uprawnieni łącznie z 3.092.401 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące

jeden) akcji dających łącznie 3'o92.4o1 (trzy miliony dziewięÓdziesiąt

tysiące czterysta jeden) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego

notarialnego, lista obecności.------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że Walne

Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi

formalne pzewidziane W art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, przy Czym

wyjaśnił, Że ogłoszenie o niniejszym Zwycza1nym Walnym Zgromadzeniu

zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla

przekazywania informacji biezących zgodnie z przepisami o ofercie publiczne'j i

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu orazo spółkach publicznych.

Wobec powyzszego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził,

ŻeZgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie

przyjęcia porząd ku obrad.---

Uchwała nr 2
Zwy czĄnego Wal nego Zg romadzenia S półki

Precious Metals lnvestments Spółka Akcyina z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czerwca2Ol4 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

,,Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Precious Metals lnvestments

Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przyjmuje niniejszym następujący

porządek obrad Wal nego Zg romadzenia:
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1. Otwarcie Zwyczalnego Walnego Zgmmadzenia.
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4.

2' Wybór Przewodniczącego.

Stwie rdzen ie P rawidłowości zwoła n ia Zv,ty czĄnego Wa l nego Zg ro madze n i a. --
P rzyjęci e po ząd ku o b rad Wa l nego Zgromadzenia.

7 ' Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej_ 
l;.r,ań8' Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej'-----

a| Dnr{iaaia l lahrrlahr rrr onrąrrria nrłrrralania a=laaVąDarlrr Nlar{znrnza, \ .\$9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.--

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania cŻonka Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwaĘ w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.------

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013'

17. Podjęcie uchwaĘ w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Społki za rok obrotowy 2012.------

1B.Podjęcie uchwały W sprawie pzyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania

działalnościzarządu społki za rok obrotowy 2012.------

19. Podjęcie uchwały W sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z

działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012'------

20. Podjęcie uchiłłał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z

wykonania obo',ł@ow w roku obrotowym 2012.

21. Podjęcie ucfnła* uł sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Społki z wykonanłln clłhowiąków w roku obrotowym 2012.

22.Podjęae ucJ'ł,łafu 
'ilr 

sprasne sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012'-----

23. Podjęc.fre udirrnałr rn ryrałłtte zmiany Statutu Spółki.--
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24.Wolne wnioski.

25.Zamknięcie obrad.''

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu jawnym: -
Urzba akcji z ktorych oddano waŻne głosy: 3.092.401 (trzy miliony

dziewięcdziesiąt dwa tysiące cŹerysta

Procentowy udział akcji W kapital

jeden),---..-

e zakładowym: 30,92o/o (trzydzieści i

dwie setne procenta),

łąnzrą liczba

.za' uchwałą

iden) głosow

ważnych głosów:

3.092.401 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące cŻerysta

łrzeciur uchwale: 0 (zero) głosów,--_____--

-umtrzymujących się'': 0 (zero) głosów,

zatem powyzsza uchwała została powzięta.

Do punktu 5 porządku obrad:

Prreuod n iczący W a l n e g o Zgr o madzeni a zarządz i ł g ło sowa n i e tajne w sprawie

pouzięgia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3
Zwy czajnego Wal nego Zg romadzenia Spółki

Precious Metals lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czerwca2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

s1

'''Errye;zajne Wa lne Zgromadzen ie SpÓłki Precio us Metals

ńb'tha z siedzibą w Gliwicach podejmuje uchwałę w

ffia Rady Nadzorczej, w osobie: Romualda Macek.

s2
lHl'rała wchodziw zycie z dniem podjęcia.''

lnvestments Spółka

sprawie odwołania



P zewod n iczący W a l ne go Zgromadze n ia stwie rdz*, Żew głcsowa n i u taj nym : __

Liczba akcji z ktorych oddano ważne głosy: 3.092.401 (trzy miliony

dziewięćdziesiąt dwa tysiące cŻerysta jeden),

Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 3o,92o/o (trzydzieści i

dziewięćdziesiąt dwie setne procenta),

Łączna liczba waznych głosów:

,,za'' uchwałą. 3.092.401 (trzy milbny dziewięcdziesiąt dwa tysiące cŻerys

jeden) głosów,

,,pzeciW' uchwale: 0 (zero) głosów,

,,wstrzymujących się'': 0 (zero) głosów,

zatem pov,tyŻsza uchwała została powzięta'

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w

powzięcia uchwały o następującej treści :_----_--

Uchwała nr 4
Zw y czĄnego Wa l nego Zg rom ad zenia Spółki

Precious Metalś lnvesńents Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czeruvca 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

s1

,,Zwyczalne Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals

Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podejmuje uchwałę w

lnvestments Społka

sprawie odwołania

członka Rady Nadzorczej, w osobie: Magdaleny Skubal'

s2
Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu tajnym: _

Liczba akcji z których oddano Wazne głosy: 3'092'401 (trzy miliony

dziewięcdziesiąt dwa tysiące czterysta jed en ),

Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 3o,92o/o (trzydzieści i

dziewięcdziesiątdwiesetneprocenta),.--.---.-..-

Łączna liczba waznych głcsow:
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.za' uchwałą 3.og2.4o1 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta

ieden) g|osów,---

łrzeci* uchwale: 0 (zero) głosÓw,

'urctrzymujących się'': 0 (zero) głosów,

zatem powyzsza uchwała została powzięta.

Do punktu porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie

potłzięgia uchwały o następującej treści :------

Uchwała nr 5
Zwy czajnego WaI nego Zg romadzen ia Spółki

Precious MetaIs lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czerwca2014roku

w sprawie odwołanla członka Rady Nadzorczej

s1

$wpzĄne Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals Investments Spółka

Akcyina z siedzibą w Gliwicach podejmuje uchwałę w sprawie odwołania

cdonka Rady Nadzorczej, w osobie: Joanny Elzbiety Wiśniewskiej.--..--

s2
Uarn'vała wchodziw życie z dniem podjęia.''

Przarcdniczący Watnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu tajnym: -
]izba akcji z których oddano Wazne głosy: 3.o92.4o1 (trzy miliony

dĘiewięcdziesiąt dwa tysiące czte rysta jed en ),

Proentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 30,92o/o (trzydzieści i
ehn'ięcdziesiąt dwie setne procenta),

} il ąą liczba waznych głosów:

.za' uchwałą 3.092.401 (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta

isen) głosów,---

'1rzeciu/' uchwale: 0 (zero) głosów,

ł'strzymujących się'': 0 (zero) głosów,

zatem powyzsza uchwała została povlzięta.
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Uchwała nr 7
Zw y czainego Wal ne go Zg ro mad zenia S połki

Precious Metals lnvestments Spółka Akcyina z siedzibąw Gtiwicach
z dnia 08 czenrca 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

s1

JwyczĄne Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals

Akcyjna z siedzibą w Gliwicach podejmuje uchwałę w
cdonka Rady Nadzorczej, w osobie: Joanny Barbary Derbin

lnvestments Spółka

sprawie odwołania

s2
Uc*wała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu tajnym: --
l:lzba akcji z których oddano waŻne głosy: 3.og2'4o1 (tzy miliony
dzbwięcdziesiąt dwa tys iące czte rysta jed e n ), ---_
Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 3o,92o/o (tzydzieści i
dziewięćdziesiąt dwie setne procenta

łąpzna liczba waznych głosów: ---
;za- uchwałą 3'092.401 (tzy miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta

rder') głosów,

'przecM'uchwale: 0 (zero) głosów,

-rnilrzymujących się'': 0 (zero) głosów,

&ilBm povvyŻsza uchwała została powzięta.

W tym miejscu Pzewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował
gbsowanie nad u

ltrorczej Spółki.

chwałami W sprawie powołania kandydatów do Rady

Ębszono kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Mariusza
sdołiak, Pana Konrada Arkadiusza Żak, Pana Macieja Lisowskiego, Pana

"lrmhwa Mikusek, Pana Ańura Pietraszewskiego.---
hprezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Paweł Stępniewski przedstawił

żniorysv zgłoszonych kandydatur na człcnków Rady Nadzorczej Spółki.---_-



Przewod n iczący Walnego Zgromadzenia spnaudził oświad czenia złoŻone

trybie ań. 18 Kodeksu społek handlowych kandydatów na członków

Nadzorczej Spółki i wobec pow}'zszego weanrał do głosowania nad uchwała

w sprawie powołania zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w

powzięcia uchwały o następującej treści :----_

Uchwała nr 8
Zwy czĄnego Wal nego Zg romadzenia Społki

Precious Metals Investments Spółka Akcyina z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czenrca2014roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

,,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals lnvestments

Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym działając na podstawie ań. 385 $

Kodeksu Spółek handlowych oraz $2't ust. 2 Statutu Spółki podejmuje u

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, w osobie: Mariusza Sadowiak.-

s2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.''

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu tajnym:'_-

Liczba akĄi z których oddano waŻne głosy: 3.001 .825 (trzy miliony jeden tysi

osiemset dwadzieścia pięć),

Procentowy udział akcji w kapitale 30,02o/o (trzydzieści i d

setne procenta),

Łączna liczb a waznych głosów :

,Zd" uchwałą 3.001.825 (trzy miliony jeden tysiąc osiemset

pięć)głosów,

,,przeci#' uchwale: 0 (zero) głosów,

s1

,,wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,



lt

Do punktu 11 porządku obrad:

kzewodniczący Walnego Zgromadzenla zarządził głosowanie tajne w sprawie
po'vzięcia uchwały o następującej treści : -_------

Uchwała nr 9
Zwy ezainego Wal nego Zgromadze nia Spółki

Precious Metals lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czenrca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

.ZwycĄne Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals lnvestments Spółka
Akcyina z siedzibą w Gliwicach niniejszym działając na podstawie ań. 385 $ 1

l(odeksu Spółek handlowych oraz $21 ust. 2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę
r spnawie powołania członka Rady Nadzorczej, w osobie: Konrada Arkadiusza

s2
lJctłvyała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

Plzewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzlł, Żew głosowaniu tajnym: -
Lizba akcji z których oddano Wazne głosy: 3.017 '4o1 (tzy miliony
s*rdemnaście tysięcy czterysta jeden),----__
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 3o,o2oń (trzydzieści i dwie
seffie procenta),

łąęna liczba waznych głosów:

;aa- uchwałą 3.017.4o1 (trzy miliony siedemnaście tysięcy czterysta jeden)
glosów,-__

^ptrzeciW' 
uchwale: 0 (zero) głosów,

łmtrzymujących się'': 0 (zero) głosów,

eatem powyzsza uchwała została povrzięta.

s1

Do punktu 12 porządku obrad:
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Uchwała nr 11
Zwy czainego Wal nego Zgromadzenia Spółki

Precious Metals lnvestments Społka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czeruvca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

s1

,,ZwycĄne Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals lnvestments Spółka

z siedzibą w Gliwicach niniejszym działając na podstawie ań. 385 $ 1

Spółek handlowych oraz $21 ust. 2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę

sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, w osobie: Jarosława Mikusek.-

s2
lHnvab wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Żew głosowaniu tajnym: -
lińa akĄi z których oddano waŻne głosy: 3'o92.4o1 (trzy miliony jeden

dzbwięćdziesiąt dwa tysiące czte rysta jed e n ), -
Roentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 3O,92o/o (trzydzieści i
dzbwięćdziesiąt dwie setne procenta

' ąrzna liczba waznych głosów:

rt uchwałą 3.092.401 (tzy miliony jeden dziewięódziesiąt dwa tysiące
cderysta jeden) głosów,

'5rzecid' uchwale: 0 (zero) głosów,

"nrcfi4ymujących się'': 0 (zero) głosow,

łilem powyzsza uchwała została powzięta.

Do punktu 14 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaządził głosowanie tajne w sprawie
potrzięcia uchwały o następującej treści :-_--_-

Uchwała nr 12
Zwy czĄnego Wal nego Zgromadzenia Spółki

Precious Metals lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czenrca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

s1
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Walne Zgromadzenie Precious Metals lnvestments S.A. z siedzibąw Gliwicachipołka

15s1

hwałę

Ąńura

fercie

rdo
zalne

postanawia:

ilwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals

Akcyjna z siedzibą w Gliwicach dokonuje wyboru biegłego

szczególnych: Kancelarię Biegłego Rewidenta Barbarę

lnvestments SpÓłka

rewidenta do spraw

Gałuszka, 44-10o

Gliwice, ulica Jasnogórska 9/309.

s2
wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

niczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu jawnym: -
Liczba akĄi z których oddano Wazne głosy: 3.092.401 (trzy miliony jeden

dzbwięódziesiąt dwa tysiące czterysta jeden),

Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 3O,92o/o (tzydzieści i
dziewięćdziesiąt dwie setne procenta),

Łągzna liczba waznych głosów: ---
;a" uchwałą 3.092.401 (tzy miliony jeden dziewięćdziesiąt dwa tysiące

cŹerysta jed en ) głosów, -_-_---

;rrzeciu/' uchwale: 0 (zero) głosów,--------

'wstr4lmujących się'': 0 (zero) głosów,

zatem powyzsza uchwała została powzięta.

Do punktu 16 porządku obrad:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie
powzięcia uchwały o następującej treści : -_------

Uchwała nr 14
ZwyczĄnego Wal nego Zgromadzenia Spółki

Precious Metals lnvestments Spółka Akcyina z siedzibąw Gtiwlcach
z dnia 08 czenrca 2014 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do weryfikacji
sprawozdania finansowego Społki

,rs1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals lnvestments Spółka

Akcyjna z siedzibą w Gliwicach dokonuje wyboru biegłego rewidenta do


