
 

UCHWAŁY PODJĘTE 
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 

INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

W DNIU 11 MARCA 2015 ROKU 

 

 
UCHWAŁA NR 1 

 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Investment Fund Managers S.A. 
z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 

z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala 
się co następuje: 

§ 1 

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Panią Monikę 
Piecuch-Krause.                          

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 

§ 1 

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki  
w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie 
internetowej Spółki w dniu  13.02.2015 oraz opublikowany raportem bieżącym nr 6/2015  
w dniu 13.02.2015 roku i zmieniony ogłoszeniem z dnia 20.02.2015 roku, raport bieżący nr 
9/2015 z dnia 20.02.2015 roku wraz ze zmianą przyjętą w dniu dzisiejszym.            

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do 

podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 
rok obrotowy 2014. 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 
z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 
2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy 
kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady 
Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników 
badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu 
dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady 
Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund 
Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom 
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady 
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do 
wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu 
wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału 
zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 
akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia w interesie spółki 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i przeznaczeniu ich w ramach 
subskrypcji prywatnej pracownikom Spółki oraz pracownikom spółki powiązanej – 
IFM Global Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Warszawie wybranym przez Zarząd Spółki, po uprzednim przedstawieniu listy 
Radzie Nadzorczej Spółki i uzyskaniu jej akceptacji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej 
Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 

13. Zamknięcie obrad. 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 
Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek 
handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się  
z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
za rok 2014, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Ksh i Artykułu 26 
ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co 
następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2014, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta,  
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. 

 

                                                                         § 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment 
Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy 
kapitałowej Investment Fund Managers S.A. w roku obrotowym 2014, zatwierdza 
sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A.  
w roku obrotowym 2014. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 
UCHWAŁA NR 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  grupy kapitałowej 
Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014, 
zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. 
za rok obrotowy 2014. 

                                                                         § 2 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz 
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014  
i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz 
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności 
grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok 
obrotowy 2014. 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 
w 2014 r. zawierające:  

a) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za 
rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 
obrotowy 2014; 

b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu 
z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 
2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment 
Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014. 
 
                                                                        § 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: udzielenia Pani Izabeli Piecuch - Jawień absolutorium z wykonania przez Nią 
obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.07.2014 r. – 31.12.2014 r. 

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2  pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz  Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch - Jawień 
z wykonywania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.07.2014 r. do 
31.12.2014 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej  podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

UCHWAŁA NR 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego 
obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 01.01.2014 r. – 01.07.2014 r.  

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2  pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz  Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień  
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z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 r. do 
01.07.2014 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 
UCHWAŁA NR 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez 
Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014. 

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2  pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz  Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu 
z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 
01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: udzielenia Pani Wioletcie Buczek absolutorium z wykonania przez Nią 
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2014 

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2  pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz  Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania 
przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. 
do 31.12.2014 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez 
Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014. 

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2  pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz  Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Kowalskiemu 
z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. 
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do 31.12.2014 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA NR 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Krause absolutorium z wykonania przez Niego 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014 

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2  pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz  Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Krause 
z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. 
do 31.12.2014 r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego 
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2014 

Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 §2  pkt. 3 Kodeksu spółek 
handlowych oraz  Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania 
przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 
r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

UCHWAŁA NR 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 
31.12.2014 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz 
przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 
Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: 

§ 1 
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Zysk netto za rok obrotowy 2014, w wysokości 487.566,60 złotych (słownie: czterysta 
osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) dzieli się  
w następujący sposób: 

1) dywidenda dla Akcjonariuszy – 438.617,48 złotych (słownie: czterysta trzydzieści osiem 
tysięcy sześćset  siedemnaście złotych 48/100), to jest 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na akcję, 

2) kapitał zapasowy – 48.949,12 złotych (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset 
czterdzieści dziewięć złotych 12/100). 

§ 2 

Ustala się dzień dywidendy na dzień 27.03.2015 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 
14.04.2015 r. 

Dodatkowo działając na podstawie art. 396 par. 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się 
co następuje: 

§ 3 

Kapitał zapasowy w wysokości 1.608.995,28 złotych (słownie: jeden milion sześćset osiem 
tysięcy dziewięćset pięć złotych 28/100) przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA NR 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na 
okaziciela serii E oraz pozbawienia w interesie spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa 
poboru 

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt. 1 w związku z art. 432 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Investment Fund Managers Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia, co następuje:  

§1 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę nie 
wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji do 200000 (dwieście 
tysięcy)  akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000.001 do nie więcej niż 
200.000, o wartości nominalnej 0,10 złotych (10 groszy) każda akcja , z którymi nie będą 
związane żadne szczególne uprawnienia (zwanych dalej „Akcjami serii E”).  

§2 

1. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w §1  
niniejszej   uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii E.  

2. Akcje serii E emitowane będą po cenie równej ich wartości nominalnej tj. 0,10 złotych 
(dziesięć groszy) za jedną akcję.  

3. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. (tj. będą po 
raz pierwszy uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy 2016);  

4. Akcje serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej pracownikom  Spółki  
oraz pracownikom spółki powiązanej IFM Global Asset Management spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybranym przez Zarząd Spółki, po uprzednim 
przedstawieniu listy Radzie Nadzorczej  Spółki i uzyskaniu jej akceptacji.  

5. Zarząd określi szczegółowo warunki subskrypcji akcji serii E, w szczególności:  

- warunki umowy o objęciu akcji w trybie subskrypcji prywatnej,  
- ustali wzór dokumentu – umowy objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej,  
- określi szczegółowe zasady przydziału i dokonania przydziału Akcji serii E.  

6. Umowa (umowy) o objęcie akcji serii E winna/-y być zawarta/-e w terminie do dnia 30 
czerwca 2015 r.  
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7. Akcje serii E zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału 
zakładowego. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.  

§3 

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się  
w całości prawo poboru Akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zarząd 
przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody 
pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną.  

2. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w ust. 1 powyżej, pozbawienie prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki.  

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla się do niej  
i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii E przez 
dotychczasowych akcjonariuszy.  

§4. 

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, w formie aktu 
notarialnego, o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie przepisu art. 431 §7 w zw. 
z art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych.  

§5. 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych 
dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.  

§6. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  

 
Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  
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OPINIA ZARZĄDU 

Investment Fund Managers  Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 
z dnia 11 marca  2015 r. 

 

Zarząd Investment Fund Managers S.A. z siedzibą w Warszawie działając w trybie art. 433 §2 
Kodeksu spółek handlowych przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię 
dotyczącą pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości  
w odniesieniu do akcji nowej emisji serii E.  

Celem przedmiotowej emisji akcji w ofercie prywatnej jest wprowadzenie dodatkowych 
instrumentów motywujących pracowników Spółek do osiągania przez Spółkę jak najlepszych 
wyników finansowych. Podnieść bowiem należy, iż z uwagi na charakter prowadzonej przez 
Spółkę działalności, jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju Spółki, jest 
wysoko wyspecjalizowana kadra pracownicza. Umiejętności zatrudnionych pracowników są 
kluczowe w procesie pozyskiwania nowych klientów, utrzymania dobrych relacji  
z dotychczasowymi klientami oraz monitorowania jakości świadczonych przez Spółki usług. 
W ocenie Zarządu Spółki bezpośrednie powiązanie interesu kluczowych dla Spółek 
pracowników z interesami samej Spółki oraz jej pozostałych akcjonariuszy jest najlepszym 
gwarantem zatrzymania tych osób w Spółkach oraz zapewnienia Spółce stałego wzrostu jej 
wartości. W związku z powyższym, Zarząd wnosi o wyłącznie prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy w całości.  

Proponowana cena emisyjna wynosi 0,10 złotych (dziesięć groszy).  

 

UCHWAŁA NR 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Investment Fund Managers S.A. 

z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 
z dnia 11 marca 2015 roku 

 
w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu. 

§ 1 

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 2 lit. a. 
Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany art. 8 ustęp 2, art. 16 Statutu 
oraz art. 21 Statutu, które przyjmują następujące brzmienie: 
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1. Artykuł 8 ustęp 2 

„art. 8.2 Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.213.087,40 zł (dwa miliony 
dwieście trzynaście tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy) i dzieli 
się na… 

do artykułu 8.2 dopisuje się podpunkt f w brzmieniu „nie więcej niż 200 000 (dwieście 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero 
złotych i dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000 001 do 200 000. 

2. „Artykuł 16 
1. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Liczbę członków Rady 

Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.  
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. 
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.  
4. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałby 

w sprzeczności z jego obowiązkami Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać 
podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

5. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności członka rady 
nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 
2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.UE.L.05.52.51) 
i Załączniku Nr II do tego Zalecenia. 

6. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki, składa Spółce, przed jego powołaniem, 
pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek 
niezależności, Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
o tym fakcie Spółkę.” 

3. „Artykuł 21: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz spraw określonych 
w przepisach prawa, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 
sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego grupy kapitałowej. ” 

§ 2 

Wobec powyższych zmian, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 par. 5 
Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego 
Statutu Spółki.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w zakresie §1 z dniem rejestracji, zaś w zakresie §2 z chwilą 
podjęcia. 

 

Przewodnicząca stwierdziła, że oddano ważne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 76,38% 
tych akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 22 250 000 ważnych głosów, za przyjęciem 
uchwały oddano 22 250 000 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, nie 
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zgłoszono sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że na tym wyczerpany został porządek obrad. 
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