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Uchwała nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 4 lutego 2015 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. w zw. z art. 24 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Macieja Domagałę. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 
 
Jakub Urbański stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11459160 (jedenaście milionów 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 
(piętnaście milionów) akcji, w tym: 
- za uchwałą 11459160 (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto 

sześćdziesiąt)  głosów, 

- przeciw uchwale 0 (zero)  głosów, 

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów oraz, że uchwała został powzięta. 

 
Przewodniczący stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu został wybrany Maciej 
Domagała. 
 

W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 brały udział akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego 

Spółki.   

 
Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 9 lutego 2015 roku 
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. w zw. z art. 24 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. 

podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji 
Uchwał i Wniosków. 

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11459160 (jedenaście milionów 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 
(piętnaście milionów) akcji, w tym: 
- za uchwałą 11459110 (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto 
dziesięć)  głosów, 
- przeciw uchwale 0 (zero)  głosów, 
- wstrzymujących się: 50 (pięćdziesiąt) głosów oraz, że uchwała została powzięta. 
 
W głosowaniu nad Uchwałą nr 2 brały udział akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego 

Spółki.   

 
Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 9 lutego 2015 roku 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. w zw. z art. 24 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek 
obrad w brzmieniu następującym: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Wybór Przewodniczącego. 
3. Powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę 

umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej. 
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 
 
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11459160 (jedenaście milionów 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 
(piętnaście milionów) akcji, w tym: 
- za uchwałą 11459093 (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dziewięćdziesiąt trzy) głosów, 
- przeciw uchwale 67 (sześćdziesiąt siedem)   głosów, 
- wstrzymujących się 0 (zero) głosów oraz, że uchwała została powzięta. 
 
Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu. 
 
Antoni Dowżycki pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z 
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siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i 
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. 
 
W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 brały udział akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego 

Spółki.   

 
Uchwała nr 4 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 

z dnia 9 lutego 2015 roku 
w sprawie: wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z 

członkami Rady Nadzorczej. 
 

Preambuła 
W związku z przeprowadzoną emisją obligacji serii „AJ” wyemitowanych przez Spółkę na 
podstawie uchwały zarządu z dnia 04 grudnia 2014 roku, oraz złożeniem oferty objęcia 
obligacji serii „AJ” członkom Rady Nadzorczej stosownie do upoważnienia udzielonego w 
uchwale nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMS Kredyt Holding S. 
A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 roku w sprawie „wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej” a także w 
związku z przyjęciem tej oferty, postanawia się przyjąć następującą uchwałę: 
 
Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. w zw. z art. 24 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
1. W związku z powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały 
nr 17 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie „wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę 
umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża 
zgodę dla zarządu Spółki na zawarcie z członkami Rady Nadzorczej umów objęcia obligacji 
serii „AJ” wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały zarządu Spółki z dnia 04 
grudnia 2014 roku. 
2. Wyrażenie zgody określonej w ust. 1 niniejszej uchwały dotyczy warunków, na których 
zostały objęte obligacje serii „AJ” przez członków Rady Nadzorczej, przy czym warunki te są 
tożsame z tymi, na jakich zostały objęte obligacje serii „AJ” wyemitowane przez Spółkę przez 
inne osoby, w stosunku do których nie stosuje się treści art. 15 § 1 K.s.h. tj. w szczególności 
obejmują one: 
1) obligacje serii “AJ” są obligacjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000 PLN 
(jeden tysiąc złotych) każda; 
2)obligacje serii „AJ” wyemitowane zostaną w ilości nie większej niż 5.000 (pięć tysięcy) sztuk 
o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych); 
3)obligacje są oprocentowane wg. stałej stopy procentowej wynoszącej 10,5% (dziesięć i pół 
procent) w skali roku, z okresami odsetkowymi wynoszącymi trzy miesiące; 
4)obligacje są niezabezpieczone; 
5)obligacje nie będą miały formy dokumentu, ewidencje obligacji a także wypłaty środków z 
tytułu obligacji Spółka dokona za pośrednictwem domu maklerskiego, z którym zawarta 
będzie stosowna umowa w tym zakresie; 
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6)emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 9 pkt 
3 ustawy o obligacjach; 
7)dzień przydziału obligacji ustalony jest na 17 grudnia 2014 roku, zaś terminem wykupu 
obligacji serii „AJ” przypada na dzień 30 listopada 2016 roku. 

3. Na podstawie złożonego zapisu Spółka dokonała przydziału obligacji serii „AJ” na rzecz 
członków Rady Nadzorczej tj. Pana Tadeusza Uchmanowicz oraz Pana Jakuba Urbańskiego w 
łącznej ilości 1.650 (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt) sztuk o wartości 1.000 zł każda i 
łącznej wartości 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. 
 
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11459160 (jedenaście milionów 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 
(piętnaście milionów) akcji, w tym: 
- za uchwałą 8312960 (osiem milionów trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)   
głosów, 
- przeciw uchwale 67 (sześćdziesiąt siedem)   głosów, 
- wstrzymujących się 3146133 (trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy) 
głosów oraz, że uchwała została powzięta. 
 
Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu. 
 
Antoni Dowżycki pełnomocnik wspólników spółki cywilnej VIF II Bąkowski, Bąkowska z 
siedzibą w Mirosławkach oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i 
zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. 
 
W głosowaniu nad Uchwałą nr 4 brały udział akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego 

Spółki. 

 
 

Uchwała nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 9 lutego 2015 roku 

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 

§1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. na 
podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym postanawia powołać do składu Rady 
Nadzorczej na wspólną kadencję: Jarosława Lenarta, jako członka Rady Nadzorczej SMS 
Kredyt Holding S. A. 

§ 2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
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Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11459160 (jedenaście milionów 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 
(piętnaście milionów) akcji, w tym: 
1. za osobą Jarosława Lenarta: 
- za 11377797 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset 
dziewięćdziesiąt siedem)  głosów, 
- przeciw uchwale 0 (zero)  głosów, 
- wstrzymujących się 50 (pięćdziesiąt)  głosów, nie było głosów przeciw, 
2. za osobą Dariusza Bąkowskiego: 
- za 17 (siedemnaście) głosów, 
- przeciw 81296 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), nie było 
głosów wstrzymujących się. 
 
Jarosław Olejarz, pełnomocnik akcjonariusza Agaty Uchmanowicz oraz Michała Staniocha 
oświadczył, że głosował „przeciw” wyborowi Dariusza Bąkowskiego. 
 
Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym został powołany Jarosław Lenart na 
członka Rady Nadzorczej spółki. 
 
W głosowaniu nad kandydaturą Dariusza Bąkowskiego nie brał on udziału. 
 
W głosowaniu nad Uchwałą nr 5 brały udział akcje stanowiące 76,39% kapitału zakładowego 

Spółki. 

 
 


