
Uchwała Nr 1  

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

1) Na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje 

Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera _____________________________ na Przewodniczącego 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.  

 

Uchwała nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna przyjmuje następujący 

porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 

1) Otwarcie Zgromadzenia, 

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,  

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 

4) Przyjęcie porządku obrad 

5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki za 2014 r. 

6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2014 r. i sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za 2014 r.  

7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. i oceny sytuacji Spółki 

8) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki w 2014 r.  

b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP za 2014 r. i 

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2014 r.  

c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.  

d. podziału zysku za 2014 r. 

e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2014,  

f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2014,  

g. zmian w Statucie Spółki 

h. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 

9) Zamknięcie obrad 
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Uchwała nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. 

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE 
ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. 

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

 

Uchwała nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. 

 

1) Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT 

S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, które: 

 po stronie aktywów zamyka się kwotą 54 468 377,91 (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta 

sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), 

 po stronie pasywów zamyka się kwotą 54 468 377,91 pięćdziesiąt cztery miliony czterysta 

sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) 

 rachunek zysków i strat wykazuje przychody netto w wysokości 159 357 758,80 (sto pięćdziesiąt 

dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 

osiemdziesiąt groszy) oraz zysk netto w wysokości 21 908,23 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset 

osiem złotych i dwadzieścia trzy grosze), 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone 

sprawozdanie.  

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

Uchwała nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP w 2014 r. 

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IAP za okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna 

zatwierdza przedłożone sprawozdanie. 

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   
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Uchwała nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IAP  
za rok 2014 r. 

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 

roku, które :   

 po stronie aktywów zamyka się kwotą 56 220 tys. zł (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia 

tysięcy złotych), 

  po stronie pasywów zamyka się kwotą 56 220 tys. zł (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia 

tysięcy złotych), 

 rachunek zysków i strat wykazuje przychody ze sprzedaży w wysokości 161 618 zł (sto sześćdziesiąt jeden 

milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych), oraz stratę netto jednostki dominującej w wysokości  

495 tys. zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zatwierdza przedłożone 

sprawozdanie.  

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.  

 

 

Uchwała nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. 

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. z 

działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  INWESTYCJE 

ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna zatwierdza przedłożone sprawozdanie. 

2) Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.   

 

Uchwała nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie podziału zysku za 2014 r. 

 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna postanawia 

podzielić zysk za 2014 rok w wysokości 21 908,23 (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych i 

dwadzieścia trzy grosze) w całości przeznaczając go na kapitał zapasowy. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uchwała nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa 
Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium 

Mirosławowi Mejer – Członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu z wykonania 

obowiązków za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W głosowaniu nie uczestniczył akcjonariusz Mirosław Mejer, stosownie do treści art. 413 Kodeksu spółek 

handlowych.  

 

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Fertner – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 
okres od  01.01.2014 do 31.12.2014. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium 

Filipowi Fertner – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 

31.12.2014. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mejer– będącej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium 

Agnieszce Mejer – będącej Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 

1.01.2014 do 31.12.2014. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Uchwała nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wierzba– będącemu Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej 
Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium 

Andrzejowi Wierzba – będącemu Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 

za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014. 
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2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Uchwała nr 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Mejer – będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania 
obowiązków za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014. 

 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium 

Karolinie Mejer – będącej Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 

1.01.2014 do 31.12.2014. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Uchwała nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi  Steiner– będącemu Członkiem  Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium 

Bogdanowi Steiner – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 

01.01.2014 do 31.12.2014. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Dietrich – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. 

 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. udziela absolutorium 

Mikołajowi Dietrich – będącemu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 

01.01.2014 do 31.12.2014. 

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 16 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany treści Statutu. 
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.  

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. zmienia paragraf 2 ust. 1 

Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu 

 
§ 2 Przedmiot działalności 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) produkcja monet (PKD 32.11.Z);  

2) produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z);  

3) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);  

4) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);  

5) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z);  

6) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);  

7) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);  

8) sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.77.Z);  

9) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych 

prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);  

10) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt 

domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z);  

11) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach (PKD 

47.78.Z);  

12) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79 Z);  

13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);  

14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 

47.99.Z);  

15) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);  

16) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);  

17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);  

18) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68.);  

19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);  

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);  

21) reklama (PKD 73.1);  

22) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania (PKD 58.1). 

 

nadając mu nowe następujące brzmienie 
§ 2 Przedmiot działalności 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  

1) produkcja monet (PKD 32.11.Z);  

2) produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z);  

3) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);  

4) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z);  

5) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77 Z);  

6) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);  

7) sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);  

8) sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.77.Z);  

9) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych 

prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);  
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10) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt 

domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 

47.76.Z);  

11) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych  sklepach 

(PKD 47.78.Z);  

12) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79 

Z);  

13) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);  

14) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 

47.99.Z);  

15) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);  

16) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);  

17) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);  

18) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68.);  

19) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);  

20) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z);  

21) reklama (PKD 73.1);  

22) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania (PKD 58.1) 

23) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 

66.12.Z) 

 

2) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany 

wynikające z niniejszej uchwały 

3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 17 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. działając w trybie par. 12 

ust. 2 Statutu Spółki odwołuje  ___________________ ze składu Rady Nadzorczej  

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uchwała nr 18 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT S.A. działając w trybie par. 12 

ust. 2 Statutu Spółki powołuje  ___________________ w skład Rady Nadzorczej  

2) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


