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Uchwała nr 1 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 maja 2015 roku 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

Na podstawie art. 393 pkt. 1 K.s.h. Zwyczajne 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 11370160 (jedenaście milionów 
trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście 
milionów) akcji, co stanowi 75,80 % (siedemdziesiąt pięć i osiem dziesiątych procenta) 
kapitału zakładowego, w tym: 
- za uchwałą 11370093 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt 

trzy)  głosów, 

- przeciw uchwale 0 (zero)  głosów, 

- wstrzymujących się 67 (sześćdziesiąt siedem)  głosów oraz, że uchwała został powzięta. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu został 
wybrany Maciej Domagała. 
 
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył że w 
zgromadzeniu bierze udział 11370160 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto 
sześćdziesiąt) akcji z 15000000 (piętnaście milionów) akcji, co stanowi 75,80 % 
(siedemdziesiąt pięć i osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego oraz że zostało ono 
prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. 
 
 

Uchwała nr 2 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
z dnia 21 maja 2015 roku 

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 

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

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

podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji 
Uchwał i Wniosków. 
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2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia. 
 

§2 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11370160 (jedenaście milionów 
trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z 15000000 (piętnaście 
milionów) akcji, co stanowi 75,80 % (siedemdziesiąt pięć i osiem dziesiątych procenta) 
kapitału zakładowego, w tym: 
- za uchwałą 11370110 (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto dziesięć)  

głosów, 

- przeciw uchwale 0 (zero)  głosów, 

- wstrzymujących się 50 (pięćdziesiąt) głosów oraz, że uchwała została powzięta. 

 
UCHWAŁA  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie: zarządzenia przerwy w 

obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 
dzień 21 maja 2015 roku 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: SMS Kredyt Holding S.A. z 
siedzibą we Wrocławiu zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przerwa w obradach trwać będzie do dnia 26 maja 2015 roku 
do godziny 10, kiedy to obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 
zostaną wznowione.  
 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad tą uchwałą techniczną, głosowało 

11370160 akcji, za uchwałą głosowało 11370093 głosów, przeciwko 67 głosów, głosów 

wstrzymujących się było 0.  

 

W głosowaniu nad uchwałą brały udział akcje stanowiące 75,80% (siedemdziesiąt pięć i 

osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki.   

 
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. 
 
Dariusz Bąkowski oświadczył, że głosował przeciwko uchwale, sprzeciwia się jej i zażądał 
zaprotokołowania sprzeciwu. 
 

 


