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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pana/-ią ______ ______.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 

oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 

2015 oraz z oceny: 

1/ sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 

do dnia 31 grudnia 2015 roku; 

2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za okres 

od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; 

3/ sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 

grudnia 2015 roku; 

4/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; 

5/ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku EastSideCapital S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu EastSideCapital S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku 

i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne 

Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Zarządu 

EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 

31 grudnia 2015 roku. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A. 

za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt1 k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy 

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i po zapoznaniu się 

ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie 

postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które 

składa się: 

1/ wprowadzenia; 

2/ sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów 

i pasywów wykazuje kwotę 9.683.792,38 zł; 

3/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 

grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 359.341,69 zł; 

4/ rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych 

netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 745,27 zł; 

5/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 

grudnia 2015 roku  wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.879,25 zł; 

6/ informacji dodatkowej. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej EastSideCapital S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 

roku 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 

przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:  

 

§1. 

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. 

za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku 

i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne 

Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 

EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 

31 grudnia 2015 roku.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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 Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitałowej EastSideCapital  S.A. za rok obrotowy obejmujący okres 

od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku  

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie 

przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz. 1223 z późn. zmianami.) 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 

EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 

do dnia 31 grudnia 2015 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania 

tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. postanawia zatwierdzić 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EastSideCapital S.A. za rok 

obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które 

składa się: 

1/ wprowadzenie; 

2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów 

wykazuje sumę 22.434.269,70 zł; 

3/ Rachunek zysku i strat za okres od dnia 1 stycznia 201 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 640.795,72 zł; 

4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 

2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 404.017,21 zł; 

5/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 

grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 928.322,96 zł; 

6/ informacja dodatkowa. 
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§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki 

z wykonania obowiązków w roku 2015 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Błażejowi Dowgielskiemu - Prezesowi Zarządu - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2015 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2015 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Lucynie Wardzie - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2015 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Cezaremu Nowosadowi - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2015 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 

z wykonania obowiązków w roku 2015 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Ratyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - 

absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr __ 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286062 

 

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 

 

 

Walne Zgromadzenie EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 395 § 2 pkt 2 uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 

359.341,69 zł (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 

i sześćdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 

 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


