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UCHWAŁA NR 1/14 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 10 grudnia 2014 roku 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 

§ 1. 

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Pana Witolda Barana.------------------------------------------------------------ 

§ 2. 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
ważne głosy oddano z 7.127.180 akcji, co stanowi 85,2175905135% kapitału 
zakładowego, przy łącznej liczbie 7.127.180 ważnych głosów oddanych, przy 
7.127.180 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw 
uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne 
Zgromadzenie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- 

§4. Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności i dokonał jej sprawdzenia. 
Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze 
uprawnieni łącznie z 7.127.180 akcji dających łącznie 7.127.180 głosów, co 
potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. Wobec 
powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne 
do powzięcia uchwał.------------------------------------------------------------------------------ 
 
§5. Wobec otwarcia Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, 
stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 
podejmowania uchwał, przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.-- 
 
§6. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:----- 
 

UCHWAŁA NR 2/14 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 10 grudnia 2014 roku 
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

 

§ 1. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym 
składzie: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Pana Artura Jędrycha, -------------------------------------------------------------------------- 
2. Panią Anetę Korzeniecką .  -------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
ważne głosy oddano z 7.127.180 akcji, co stanowi  85,2175905135%  kapitału 
zakładowego, przy łącznej liczbie 7.127.180 ważnych głosów oddanych, przy 
7.127.180 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw 
uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne 
Zgromadzenie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- 

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------- 
 

UCHWAŁA NR 3/14 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 10 grudnia 2014 roku 
w sprawie przyjęcia porządku obrad 

 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na 
stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym EBI nr 30/2014 w dniu 
13.11.2014 roku. ----------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, 
ważne głosy oddano z 7.127.180 akcji, co stanowi  85,2175905135%  kapitału 
zakładowego, przy łącznej liczbie 7.127.180 ważnych głosów oddanych, przy 
7.127.180 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw 
uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne 
Zgromadzenie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- 

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------- 

 
UCHWAŁA NR 4/14 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 Spółki pod firmą  

Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 grudnia 2014 roku 
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w sprawie wyboru Pana Roberta Banacha na członka Rady Nadzorczej 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Pana Roberta 
Banacha, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu Rada 
Nadzorcza.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 2. 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
ważne głosy oddano z 7.127.180 akcji, co stanowi  85,2175905135%  kapitału 
zakładowego, przy łącznej liczbie 7.127.180 ważnych głosów oddanych, przy 
7.127.180 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw 
uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne 
Zgromadzenie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- 

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 
 

UCHWAŁA NR 5/14 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 10 grudnia 2014 roku 
w sprawie wyboru Pani Magdaleny Waniek na członka Rady Nadzorczej 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Panią Magdalenę 
Waniek, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy jej Rada 
Nadzorcza.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2. 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
ważne głosy oddano z 7.127.180 akcji, co stanowi  85,2175905135%  kapitału 
zakładowego, przy łącznej liczbie 7.127.180 ważnych głosów oddanych, przy 
7.127.180 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw 
uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne 
Zgromadzenie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- 

§10. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:------------------------ 
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UCHWAŁA NR 6/14 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 10 grudnia 2014 roku 
w sprawie wyboru Pana Edwarda Żbika na członka Rady Nadzorczej 

§ 1. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Pana Edwarda 
Żbika, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu Rada 
Nadzorcza.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 2. 

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, 
ważne głosy oddano z 7.127.180 akcji, co stanowi  85,2175905135%  kapitału 
zakładowego, przy łącznej liczbie 7.127.180 ważnych głosów oddanych, przy 
7.127.180 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw 
uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne 
Zgromadzenie przyjęta.---------------------------------------------------------------------------- 


