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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.''

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu

Liczba akĄi z których oddano ważne głosy: 3.092'401 (trzy mil

dziewięćdziesiąt dwa tysiące cŻerysta jeden),

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

dziewięódziesiąt dwie setne procenta

Łączna liczba waznych głosów:

,Zd" uchwałą 3.092.401 (trzy miliony jeden dziewięćdziesiąt dwa

czterysta jeden) głosów,

,,przeciW' uchwale: 0 (zero) głosów,

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

zatem pov,tyŻsza uchwała została powzięta.

Do punktu 17 porządku obrad:

Wiceprezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Stępniewski

sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2012 (tl. za okres od

stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), pzeprowadzono dys

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do głosowania nad

l zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012'

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w

powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 15
Zwy czĄnego Wal nego Zg romadzen ia Spółki

Precious Metals Investments Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia izatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
obrotowy 2012

il
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fulczaine Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals lnvestments Spółka
a z siedzibą w Gliwicach (dalej: ,,Spółka'') po zapoznaniu się z treścią-:-

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (t1. za okres od
tra 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: bilans,
trrmek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca Wprowadzenie do
|ranr)zdania finansowe9o oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek

pienięznych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia

roku zyskiem netto w wysokości 208.160,1 8 zł (dwieście osiem tysięcy sto
złotych osiemnaście groszy), co stanowiło licząc według

fufi*ego kursu euro na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotę 49.875,45 EUR
ffalprdlgści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt piąc 45t100 euro) oraz--

opinii i rapońu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
ffióld za 2o12 rok,------

rapońu rocznego jednostkowego za 2012 rok,

n*łszvm zatwierdza na podstawie art' 395 s 2 pkt 1 Kodeksu spÓłek
lrrdourych:

opisane powyzej W pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok
Iqr 2012 na które składają się:

a) bilans,-

b) rachunek zysków i strat,--_--

c) rachunek przepływów pien ięznych, -_--_--_

d) zestawienie zmian w kapitale własnym

e) dodatkowe informacje i objaśnienia,
!redhr9 którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31
gndnia 2012 roku zyskiem netto w wysokości 208.160,18 zł (dwieście osiem
b*pv sto sześćdziesiąt złotych osiemnaście groszy), co stanowiło licząc
Hlt'g średniego kursu euro na dzień 31 grudnia 2012 roku kwotę 4g.B75,45
ELffi (cŻerdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt piąc 45t100 euro),
e srdna bilansowa na dzień 3't grudnia 2012 roku wyniosła 5.261.241,47 ż
ffi milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych.--

s2
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l*:zba akcji z których oddano Wazne głosy: 3.og2.4o1 (trzy miliony jeden
&iewięódziesiąt dwa tysiące cŻerysta jeden),-

Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 3O,92o/o (tzydzieści i
dzbwięćdziesiąt dwie setne procenta
* ąG'na liczba waznych głosów:

-,d uchwałą 3.o92.4o1 (trzy miliony jeden dziewięćdziesiąt dwa tysiące
jeden) głosów,

uchwale: 0 (zero) głosów,__----

się'': 0 (zero) głosów,

zatem powyzsza uchwała została powzięta.

Do punktu 19 porządku obrad:

ftzewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że do Spółki nie wpłynęło
spnawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2012,
mbec powyzszego podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
splawozdania z działalności Rady Nadzorczej Społki za rok obrotowy 2012 jest
bezprzedmiotowe.----

Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals lnvestments Spółka Akcyjna z
*Łibą w Gliwicach rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki niezwłoczne
qnacowanie i spoządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
spółkl za rok obrotowy 2012, w oparciu o dokumentację znajdującą się w
Ęóhe, w tym Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.-*

Do punktu 20 porządku obrad:
kaewod n iczący Wa lnego Zgromadzenia zauądził głosowanie tajne w sprawie
ptlzięcia uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 17
Zwyczaj nego Wal nego Zgromadzenia Spółki

Precious Metals lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czenłrca2o14 roku

w sprawie udzielenia absol utori um Prezes owi Zarządu Spółki
w okresie od 01.01 .2012 do 24.04.2012

,rs1
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Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: --

Liczba akĄi z których oddano Wazne głosy: 3'092'401 (tzy miliony jeden

dziewięćdzi esiąt dwa tysiące czterysta jed en ),

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

ziesiąt dwie setne procenta),

liczbawaznych głosów:

(trzy miliony jeden dziewięćdziesiąt dwa tysiące

czterysta jeden) głosów,

,,wstrzymujących się'': 0 (zero) głosÓw,--

zatem powyŻsza uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 19
ZwyczĄnego Wal nego Zgromadzenia Spółki

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

w spraw ie u dzieIe nia absol utori u m Prezes owi Zarządu Spółki
w okresie od 05.06.2012 do 31.12.2012

,rs1

Walne Zgromadzenie Spółki Spółki Precious Metals lnvestments Spółka

Akcyjna z siedzibą w Gliwicach niniejszym udziela na podstawie art. 395 s 2 pkt

3 Kodeksu spółek handlowych absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki W

okresie od 05'06'2012 roku do 31 .12.2012 roku - Panu Michałowi Puchalskiemu

z wykonania obowiąków w okresie od 05.06.2012 roku do 31 '12'2012 roku. --

s2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

Pzewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu tajnym: --

Liczba akcji z których oddano Wazne głosy: 3.092.401 (trzy miliony jeden

d zi ewięcd zi esiąt dwa tys iące czte rysta j ed e n ), -_----

Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym:

u#'' uchwałą: 0 (zero) głosów,

fprzeciw" uchwale: 3.092.401
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dziewięćdziesiąt dwie setne procenta),

30,9zoń (trzydzieści i



naaun Ha ważnych głosów: ----
-zf, ucftuaĘ 0 (zero) głosów,

'raerjnf uchwale: 3.092.401 (trzy miliony jeden dziewięćdziesiąt dwa tysiące

@r'fsta jeden) głosow,

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

atem powyŻsza uchwała nie została powzięta.

Do punktu 21 porządku obrad:

P rzewod n iczący W a l n e go Zgromadzenia zarządził gło sowa n i e taj n e

powzięcia uchwały o n astępującej treści : --_--_-__-

Uchwała nr 2o
ówy czajnego WaI nego Zgromadzen ia Spółki

Precious Metalś lnvestments Spółka Akcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czenrca2Ol4roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczei Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

,rs1

Walne Zgromadzenie Spółki Spółki Precious Metals lnvestments Spółka

Akcyjna z siedzibąw Gliwicach niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 - Panu Romualdowi Macek z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

s2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

Przewodnlczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że W głosowaniu tajnym: _

Liczba akĄi z których oddano ważne głosy: 3'092.401 (trzy miliony jeden

dzi ewięćd ziesiąt dwa tysiące czte rysta jed e n ),

Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 30,92o/o (trzydzieści i

dziewięćdziesiąt dwie setne procenta),

ł.-ączna liczba ważnych głosÓw:

,,za'' uchwałą 0 (zero) głosów,

,,pzeciw" uchwale: 3.092.401

czterysta jeden) głosów,

(trzy miliony jeden dziewięódziesiąt dwa

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

zatem powyższa uchwała nle została powzięta.

Uchwała nr 21
Zwy czĄnego Wal nego Zgromadzen ia Społki

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczei Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym201?

Akcyjna z siedzibąw Gliwicach niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Spółki W roku obrotowym 2012 - Pani Magdalenie Skubal - z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012'

s2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowaniu tajnym: -
Liczba akĄi z których oddano ważne głosy: 3.092.401 (trzy miliony jeden

dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta jed en ),

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

dziewięódziesiąt dwie setne procenta),-..

Łączna liczb a ważnych głosów:

,,Za'' uchwałą 0 (zero) głosów,

,,ptzeciW' uchwale: 3.092.401 (tzy miliony jeden dziewięćdziesiąt dwa tysiące

czterysta jeden) głosów,

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

zatem powyŻsza uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 22
Zwy czĄnego Wal nego Zgromadzen ia Spółki

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiąlków w roku obrotowym 2012





Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Że w głosowanlu tajnym: _
Liczba akQi z których oddano Wazne głosy: 3.og2.4o1 (trzy miliony jeden

dziewięćdziesiąt dwa tysiące cŹerysta jeden

Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 3o,g2o/o (trzydzieści i
dziewięćdziesiąt dwie setne procenta),

liczba waznych głosów:

'' uchwałą 0 (zero) głosów,----__

uchwale: 3.092.401 (trzy miliony jeden dziewięćdziesiąt dwa tysiące
cŻerysta jeden) głosów,_--

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

zatem powyzsza uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 24
ZwyczĄnego Wal nego Zgromadzenia Spółki

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

,rs1

Walne Zgromadzenie Spółki Spółki Precious Metals lnvestments Spółka
Akcyjna z siedzibąw Gliwicach niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012 _ Pani Joannie Barbarze Derbin - z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

s2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.''

Pzewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Żew głosowaniu tajnym: -
Liczba akcji z których oddano waŻne głosy: 3.og2.4o1 (tzy miliony jeden
dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta jeden

Procentowy udział akcji W kapitale zakładowym: 3o,g2o/o (trzydzieści i
dziewięćdziesiąt dwie setne procenta),

Łączna ]iczba waznych głosów:

,,za'' uchwałą: 0 (zero) głosów,-
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,,wstrzymuiąnłrcfi Ę': o (zero) głosów,

zatem poułreza ucfnrata została powzięta.

Do punktr B płządku obrad:

Przewodnieryy Wa!rcgo Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie
powzięcia uchrmły o następującej treści : _-_----

Uchwała nr 26
Zwyea1nego Wa l nego Zg romadze n ia Spółki

Precious lletalrs lnvestments Społra łłcyjna z siedzibąw Gliwicach
z dnia 08 czenvca2014 roku

w sprawie zmiany Statutu Społki

Walne Zgromadzenie Spółki Precious Metals lnvestments Spółka Akcyjna z
siedzibą w Gliwicach niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w
ten sposób, ze dotychczasowy $3 Statutu Spółkiw brzmieniu:---__--__-

,,$3. Siedzibą Społki są G|iwice.''

otrzym uje brzm ien ie :-------------

,,$3 Siedzibą Spółki jest miejscowość Błonie, powiat Warszawski zachodni,
wojewodztwo mazowieckie". ----

s2.
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

s3.

Uchwała wchodzi w Życie z dniem Ęestracji w KĘowym Rejestrze Sądowym.''

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, Żew głosowaniu jawnym: _
Liczba akĄi z których oddano waŻne głosy: 3.og2.4o1 (trzy miliony jeden
dziewięćdziesiąt dwa tysiące cŹerysta jeden),

Procentowy udzlał akcji W kapitaIe zakładowym: 3o,92o/o (trzydzieści i
dziewięćdziesiąt dwie setne procenta),

,rs1

Łączna liczba waznych głosów:
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stawek taksy notarialnej (Dz.U. 22013 roku, poz.237 t.j.) w kwocie---

1.800,00zł

a} podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41w związku z art.146a pkt

1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. z
2013 roku, poz.237 t.j.)- l23o/o od kwoty 1.800,00złl- ------------414,o0zł

Razem: 2.214,o0zł (dwa tysiące dwieście cŹernaście złotych)

Akt ten został odczytany' przyięty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

n"p"rtorir^ a n ?.L6 łzol ą
IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE

ulica Grzybowska 87
Warszawa, dnia 08 czerwca 2014 roku.
Wypis ten wydano Spółce
Pobrano:
- taksę notarialną na podstawie $ 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czenvca 2004 r. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku,
poz.237 t.j.) w kwocie 174,00zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy
notarialnej na podstawie art' 41 ust.1 w antiązku z arI. 146a
pkt '1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług (Dz'U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 t.j. z póżn' zm.) w
kwocie ------------40,02ozł

Iwona Mieloch t'"ffi6,"Junł/nnn
Notariusz -

i'łnszl


