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Treść uchwał podjętych na 
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  

JURAJSKIEGO DOMU BROKERSKIEGO S.A. 
zwołanego na dzień 30 września 2014 roku i kontynuowanego 

w dniu 21października 2014r. 
 

 
UCHWAŁA NR 1 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 SEBASTIANA BOGUSA. --------------------------------  

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  

22.900.000  (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset tysięcy), co stanowi 100% (sto procent) 

reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 48,72% (czterdzieści osiem i 

siedemdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 32.900.000 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset tysięcy), z czego 

głosów „za” – 32.900.000, „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 

22.900.000 akcji, co stanowi 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, dających prawo 

do 32.900.000 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 30 września 2014 roku na godzinę 9.00 zamieszczone zostało na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących 

zgodnie z 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: ----------------------------  
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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 pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. -----------  

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. ------------------------  

11.Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki. -------------------------------------------------------  

12.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. -----------------------------------------------------------------------  

13.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. -----------------------------------------------------  

14.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu. --------------------------------------  

15.Prezentacja strategii rozwoju spółki przez kandydata na prezesa Zarządu. -----------------  

16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu. --------------------------------------  

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

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

19.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji. ---------------------------------------------------------  

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

21.Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

22.Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Ad.4.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 
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przyjęcia porządku obrad o treści następującej: --------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 2 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. -----------  

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy. ------------------------  

11.Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki.--------------------------------------------------------  

12.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. -----------------------------------------------------------------------  

13.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. -----------------------------------------------------  

14.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu.---------------------------------------  

15.Prezentacja strategii rozwoju spółki przez kandydata na prezesa zarządu. -----------------  

16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu.---------------------------------------  

17.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. ---------------------------  
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18.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. ---------------------------  

19.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji. ---------------------------------------------------------  

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

21.Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

22.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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „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 

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 pokrycia straty 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. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

za ubiegły rok obrotowy 
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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 2013, 

obejmujący okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „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 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 2013, obejmujący okres od 

dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 22.900.000, co stanowi 100%  reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, 

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

Ad.9.Wniosek Zarządu co do pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy został 

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

Ad.10.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy o treści następującej: --------------------------------------  
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UCHWAŁA NR 5 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie pokrycia straty 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 strata Spółki zostanie pokryta z zysków z lat następnych. -------------  

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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, 

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

Ad.11.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

dalszego istnienia Spółki o treści następującej: ---------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 6 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

o dalszym istnieniu spółki 

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

podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----  

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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, 

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

Ad.12.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

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

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

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

UCHWAŁA NR 7 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie udzielenia Sebastianowi Bogus – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium 
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z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013 

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 2013, obejmującym 

okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 32.200.000 (trzydziestu dwóch milionów dwustu 

tysięcy) 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 - 700.000 (siedemset tysięcy), co stanowi 100% uprawnionego do 

głosowania nad tą uchwałą na zgromadzeniu kapitału zakładowego i 1,49% (jeden i 

czterdzieści dziewięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 700.000, z czego głosów „za” – 700.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących 

się” - 0. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ad.13.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie 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 o treściach następujących: ------------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 8 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie udzielenia Dorocie Bogus – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013 

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 2013, obejmującym 

okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 
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ważne głosy 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

UCHWAŁA NR 9 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie udzielenia Katarzynie Reng – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013 

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 KATARZYNIE RENG – członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013. ------------  

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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

UCHWAŁA NR 10 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie udzielenia Marcinowi Mosiołek – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013 

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 MARCINOWI MOSIOŁEK – członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 

obejmującym okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

UCHWAŁA NR 11 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 
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w sprawie udzielenia Waldemarowi Nowickiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013 

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 

2013, obejmującym okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---  

UCHWAŁA NR 12 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie udzielenia Przemysławowi Jasnowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej 

Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2013 

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 PRZEMYSŁAWOWI JASNOWSKIEMU – członkowi 

Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 

obrotowym 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---  

UCHWAŁA NR 13 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie udzielenia Ninie Pełka – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 

z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013 

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

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013, obejmującym 

okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 19.08.2013 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 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu kapitału 

zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów 

– 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

UCHWAŁA NR 14 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie udzielenia Anecie Król – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium 

z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2013 

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 2013, obejmującym 

okres od dnia 01.01.2013 roku do dnia 19.08.2013 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 

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

48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę ważnych głosów – 32.900.000, 

z czego głosów „za” – 32.700.000 (trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy)  „przeciw” - 

0, „wstrzymujących się” – 200.000 (dwieście tysięcy). ------------------------------------------------  

          Ad.14.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia o treści następującej: ----------------  

UCHWAŁA NR 15 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia 

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

Częstochowie postanawia przerwać obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołane 

na dzień 30 września 2014 roku na godz.9.00 i postanawia, że obrady zostaną wznowione 

w miejscu zwołania Zgromadzenia w dniu 21 października 2014 roku o godz.11:00.” --------  
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Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta 

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

oddano ważne głosy 22.900.000, co stanowi 100% reprezentowanego na zgromadzeniu 

kapitału zakładowego i 48,72% całego kapitału zakładowego Spółki, łączną liczbę 

ważnych głosów – 32.900.000, z czego głosów „za” – 32.900.000, „przeciw” - 0, 

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

UCHWAŁA NR 16 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu 

1.Na podstawie art.368 §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

Prezesa Zarządu Pana SEBASTIANA BOGUS z dniem 28 lutego 2015 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 

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---  

          Ad.16.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały w sprawie 

powołania członków Zarządu o treści następującej: ---------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 17 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie powołania Prezesa Zarządu 

1.Na podstawie art.368 §4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

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

na stanowisko Prezesa Zarządu Pana MARCINA BOSZKO z dniem 1 marca 2015 roku. ---  

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

          Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że 

MARCIN BOSZKO wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu 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 

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---  
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          Ad.17.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. 

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 Pana MARCINA MOSIOŁEK z dniem 28 lutego 2015 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 

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---   

UCHWAŁA NR 19 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 Pana WALDEMARA NOWICKIEGO z dniem 28 lutego 2015 

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 

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

UCHWAŁA NR 20 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 DOROTĘ BOGUS z dniem 28 lutego 2015 roku. ------------  

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

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---   

UCHWAŁA NR 21 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 Pana PRZEMYSŁAWA JASNOWSKIEGO z dniem 28 lutego 

2015 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 

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---   

UCHWAŁA NR 22 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 KATARZYNĘ RENG z dniem 28 lutego 2015 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 

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---   

          Ad.18.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał w sprawie 

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

UCHWAŁA NR 23 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 
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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 DOMINIKA STAROŃ z dniem 1 marca 2015 roku. -----------  

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

          Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że 

DOMINIK STAROŃ 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 

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

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

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---  

UCHWAŁA NR 24 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 PIOTRA MIĘDLAR z dniem 1 marca 2015 roku. -------------  

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

          Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że 

PIOTR MIĘDLAR 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 

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

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

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0.---   

UCHWAŁA NR 25 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 ARTURA GÓRSKIEGO z dniem 1 marca 2015 roku. --------  

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

          Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że 
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ARTUR GÓRSKI 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 

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

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

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---   

UCHWAŁA NR 26 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 ŁUKASZA OCHMAN z dniem 1 marca 2015 roku. -----------  

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

          Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że 

ŁUKASZ OCHMAN 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 

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

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

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---   

UCHWAŁA NR 27 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

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 ALEKSANDRA GIL z dniem 1 marca 2015 roku. -------------  

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

          Przed głosowaniem Przewodniczący Zgromadzenia poinformował akcjonariuszy, że 

ALEKSANDER GIL 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 

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

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

– 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, „wstrzymujących się” - 0. ---   
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          Ad.19.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od powzięcia 

uchwały w sprawie scalenia akcji spółki, na co wyrazili zgodę wszyscy obecni na 

Zgromadzeniu akcjonariusze. -------------------------------------------------------------------------------  

          Ad.20.Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od powzięcia 

uchwały w sprawie zmiany statutu w związku ze scaleniem akcji spółki, na co wyrazili 

zgodę wszyscy obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze.---------------------------------------------  

          Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał w sprawie zmiany 

statutu spółki o treściach następujących:-----------------------------------------------------------------  

UCHWAŁA NR 28 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

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

          §2 otrzymuje nowe brzmienie: -------------------------------------------------------------------  

„1.Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Silesia One Spółka 

Akcyjna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Spółka może używać skrótu firmy: Silesia One S.A.” -----------------------------------------------  

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 – 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, 

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

UCHWAŁA NR 29 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

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

          §3 otrzymuje nowe brzmienie: -------------------------------------------------------------------  

„Siedzibą spółki jest miasto Katowice.” -------------------------------------------------------------------  

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.” ----------------------------------------------------------------  
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          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 – 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, 

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

UCHWAŁA NR 30 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA JURAJSKI DOM BROKERSKI S.A. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki 

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

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

„1.Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.” ----------------------------------------------------  

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 – 32.400.000, z czego głosów „za” – 32.400.000, „przeciw” - 0, 

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

          Ad.21.Wolnych wniosków nie zgłoszono. --------------------------------------------------------  

 


