
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,; 

' ' ' ' ' ' ' \ 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

:' ~)4!rtr (?~j/ht -b#~4~) 
...... _...... ._. 

KAN CELARlA. N O 'fA RTAI ,N A 

ul. Pi\=km 54 lok. 4, 00-672 \X'Mszavva 

tcl./fax: 22 (l21 26 67,22 628 41 ll4 
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Repertorium A Nr 1855/2016 

AKT NOTARIALNY 

WYPIS 

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysi~ce szesnastego (30.06.2016) Marta 

Pilecka-Biaszczak Notariusz w Warszawie, prowadz~ca Kancelariy Notarialn~ przy 

ulicy Piyknej numer 54 lok. 4 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii, spisala protok6l z 

obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp6lki pod firm~: Inwestycje 

Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie (adres Sp6lki: 00-

684 Warszawa, ulica Wsp6lna numer 50 lok. 1, REGON: 01 20785 18, NIP: 522-010-

10-71), zwanej dalej r6wniez ,Spolk~", wpisanej do rejestru przedsiybiorc6w 

Krajowego Rejestru S~dowego prowadzonego przez S~d Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru S~dowego 

pod numerem KRS: 0000306830, co wynika z okazanego wydruku informacji 

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S~dowego, odpowiadaj~cej odpisowi 

aktualnemu z rejestru przedsiybiorc6w, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 

dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze S~dowym (tekst jednolity: Dz. U. z 

2015 roku, poz. 1142), wedlug stanu na dzien 29 czerwca 2016 roku godz. 22:13:37, 

Identyfikator wydruku: RP/306830119/20160629221337, odbytt;:go w tym samym 

dniu w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Piyknej numer 54 lok. 
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PROTOKOL 

ZWYCZAJNEGO W ALNEGO ZGROMADZENIA 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki pod firm~: Inwestycje Altematywne Profit 

Sp6lka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie otworzyla Pani Agnieszka Mejer -

Przewodnicz~ca Rady Nadzorczej Sp6lki, jako osoba uprawniona do otwarcia 

Walnego Zgromadzenia, oswiadczeniem, iz na dzieil 30 czerwca 2015 roku, na 

godziny 11:00 Gedenast~ minut zero zero) w siedzibie Kancelarii Notarialnej w 

Warszawie przy ulicy Piyknej numer 54 lok. 4 w Warszawie, zostalo zwolane przez 

Zarz~d Sp6lki, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 4022 Kodeksu sp6lek 

handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki, z nastypuj~cym porz~dkiem 

obrad: -----------------------------------------------------------------------------------------------

1) Otwarci e Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

2) Wyb6r Przewodnicz~cego Zgromadzenia. ---------------------------------------------

3) Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnosci 

do podejmowania uchwal. ---------------------------------------------------------------

4) Przyj ycie porz~dku obrad. ---------------------------------------------------------------

5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Sp6lki za 2015 r. i 

sprawozdania Zarz~du z dzialalnosci Sp6lki za 2015 r. -----------------------------

6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitalowej lAP za 2015 r. i sprawozdania Zarz(}du z dzialalnosci Grupy 

Kapitalowej lAP za 20 15 r. --------------------------------------------------------------

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci w 2015 r. i oceny 

.. s 'lki sytuaCJI po .-----------------------------------------------------------------------------

8) Podj ycie uchwal w sprawach: ------------------------------------------------------------

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sp6lki za 

2015 r. i sprawozdania Zarz~du z dzialalnosci Sp6lki w 2015 r., ----------

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
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Kapitalowej lAP za 2015 r. i sprawozdania ZarzC}.du z dzialalnosci 

Grupy Kapitalowej lAP w 2015 r., --------------------------------------------

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci w 20 15 r., 

d) pokrycia straty za 2015 r. , -------------------------------------------------------

e) udzielenia absolutorium czlonkom ZarzC}.du Sp6lki z wykonania przez 

nich obowiC}.zk6w w roku obrotowym 2015, ----------------------------------

£) udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiC}.zk6w w roku obrotowym 20 15, ----------------------------------

9) Zamkniycie obrad. ------------------------------------------------------------------------

. Ad 2 porz~dku obrad: --------------------------------------------------------------------------

OtwierajC}.ca Zgromadzenie zaproponowala zglaszanie kandydatur na 

PrzewodniczC}.cego W alnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------

Na PrzewodniczC}.cego Walnego Zgromadzenia zgloszono kandydatury Miroslawa 

Mejera, kt6ry wyrazil zgody na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgloszono. -----

Wobec powyzszego OtwierajC}.ca Zgromadzenie poddala kandydatury Miroslawa 

Mejera pod glosowanie tajne, proponujC}.c podjycie Uchwaly nr 1 o nastypujC}.cej tresci: 

Uchwata Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spotka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie wyboru Przewodnicz~cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

1) Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu sp6lek handlowych Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie sp6lki Inwestycje Alternatywne Profit Sp6lka Akcyjna wybiera 

Miroslawa Mejera na PrzewodniczC}.cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Sp6lki. --------------------------------------------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z chwil'! powziycia. --------------------------------------
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Otwieraj'lca Zgromadzenie stwierdzila, ze w przeprowadzonym glosowaniu tajnym 

nad powyzsz'l uchwal'l nr 1 bralo udzial 12.200.000 ( dwanascie milion6w dwiescie 

tysi((cy) akcje stanowi'lce 55,01% (pi((cdziesi'lt pi((6 i jedna setna procenta) kapitalu 

zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysi((cy) waznych 

glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysi((cy) glos6w 

,za", przy braku glos6w , przeciw" i glos6w ,wstrzymuj'lcych si((", wobec czego 

uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ----------------------------------------------------------

Ad 3 porz~dku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Pan Miroslaw Mejer wyb6r na Przewodnicz'lcego Zgromadzenia przyj'll, zarz'ldzil 

sporz'ldzenie listy obecnosci, podpisal j'l i oswiadczyl, ze: ----------------------------------

- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 2 (dw6ch) Akcjonariuszy, 

reprezentuj'lcych 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysi((cy) akcji, 

stanowi'lcych 55,01 °/o (pi((6dziesi'lt pi((6 i jedna setna procenta) kapitalu 

zakladowego Sp6lki, uprawnionych l'lcznie do 12.200.000 ( dwanascie milion6w 

dwiescie tysi ((CY) glos6w, ----------------------------------------------------------------

- Zgromadzenie zostalo zwolane w spos6b formalny, na podstawie art. 399 §1 , 

art. 402 1 Kodeksu sp6lek handlowych - to jest w drodze ogloszenia 

zamieszczonego na stronie intemetowej Sp6lki, pod adresem www.iaprofit.pl, 

oraz w spos6b okreslony dla przekazywania przez sp6lki publiczne informacji 

biez'lcych, w formie Raportu biez'lcego nr 9/2016 z dnia 03 czerwca 2016 roku, 

w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu sp6lek handlowych, ---------------

wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwal. ------------------------

Ad 4 porz~dku obrad: --------------------------------------------------------------------------

PrzewodniCZ'lCY Zgromadzenia zaproponowal powzi((cie uchwaly nast((pUj'lcej tresci: 

Uchwala Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 
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z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie przyjcrcia porz~dku obrad 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE PROFIT 

Sp6lka Akcyjna z siedzib'! w Warszawie przyjmuje nastypuj(!cy porz'!dek obrad: ------

1) Otwarcie Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

2) Wyb6r Przewodnicz(!cego Zgromadzenia. ---------------------------------------------

3) Stwierdzenie prawidlowosci zwolania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnosci 

do podejmowania uchwal. ---------------------------------------------------------------

4) Przyjycie porz(!dku obrad. ---------------------------------------------------------------

5) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Sp6lki za 2015 r. i 

sprawozdania Zarz'!du z dzialalnosci Sp6lki za 2015 r. -----------------------------

6) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitalowej lAP za 20 15 r. i sprawozdania Zarz(!du z dzialalnosci Grupy 

Kapitalowej lAP za 2015 r. --------------------------------------------------------------

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci w 2015 r. i oceny 

sytuac j i S p6lki . -----------------------------------------------------------------------------

8) Podjycie uchwal w sprawach:------------------------------------------------------------

a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sp6lki za 

2015 r. i sprawozdania Zarz'!du z dzialalnosci Sp6lki w 2015 r., ----------

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitalowej lAP za 20 15 r. i sprawozdania Zarz'!du z dzialalnosci 

Grupy Kapitalowej lAP w 2015 r., --------------------------------------------

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci w 2015 r., 

d) pokrycia straty za 2015 r. , -------------------------------------------------------

e) udzielenia absolutorium czlonkom Zarz(!du Sp6lki z wykonania przez 

nich obowi(!zk6w w roku obrotowym 20 15, ----------------------------------
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f) udzielenia absolutorium czlonkom Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowillzk6w w roku obrotowym 2015, ----------------------------------

9) Zamkniycie obrad. ------------------------------------------------------------------------

Uchwala wchodzi w zycie z chwilll powziycia. -----------------------------------------------

PrzewodniCZllCY Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

jawnym nad powyzszll uchwalll nr 2 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) akcji stanowillcych 55,01% (piycdziesillt piyc i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 ( dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w ,za", przy braku glos6w , przeciw" i glos6w ,wstrzymuj llcych siy", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ------------------------------------------

Ad 5, 6 i 7 porz~dku obrad: -------------------------------------------------------------------

W tym miejscu, Prezes Zarzlldu Sp6lki - Pan Miroslaw Mejer przedstawil i poddal 

pod wsp6lnll dyskusjy i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie: ------------------------

- jednostkowe sprawozdanie finansowe Sp6lki za 2015 r., ---------------------------------

- sprawozdanie Zarzlldu z dzialalnosci Sp6lki za 2015 r., -----------------------------------

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej lAP za 2015 r ., ---------

- sprawozdanie Zarzlldu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej lAP za 20 15 r. ---------------

Nastypnie Przewodniczllca Rady Nadzorczej - Pani Agnieszka Mejer przedstawila i 

poddala pod wsp6lnll dyskusjy i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie 

sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzialalnosci w 2015 r. i oceny sytuacji Sp6lki. -------

Ad 8a porz~dku obrad: ------------------------------------------------------------------------

Po zamkniyciu dyskusji, PrzewodniczllCY Zgromadzenia zaproponowal powziycie 

uchwaly nastypujllcej tresci: ----------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 3 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 
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z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz~du z dzialalnosci Spolki w 2015 r. 

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz(!du z dzialalnosci Sp6lki INWESTYCJE 

ALTERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 

roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT S.A. zatwierdza przedlozone sprawozdanie.--------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z chwil£! jej podjycia. -------------------------------------

Przewodnicz(!cy Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

jawnym nad powyzsz£! uchwal£! nr 3 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) akcji stanowi(!cych 55,01% (piycdziesi(!t piyc i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w , za", przy braku glos6w , przeciw" i glos6w , wstrzymuj(!cych siy", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ------------------------------------------

Nastypnie, Przewodnicz(!cy Zgromadzenia zaproponowal powz1yc1e uchwaly 

nastypu j (!Cej tresci: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 4 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

Spolki za 2015 r. 

1) Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Sp6lki 

INWESTYCJE AL TERNATYWNE PROFIT S.A. za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 20 15 roku, kt6re: -------------------------------------------------------------
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- po stronie aktyw6w zamyka sit( kwot'! 55.370.844,97 zl (pi((cdziesicyt pi((c 

milion6w trzysta siedemdziesicyt tysi((cy osiemset czterdziesci cztery zlote i 

dziewi((cdziesicyt siedem groszy), ------------------------------------------------------

- po stronie pasyw6w zamyka sit( kwotcy 55.370.844,97 zl (pi((6dziesicyt pi((6 

milion6w trzysta siedemdziesicyt tysi((cy osiemset czterdziesci cztery zlote i 

d . . ' d . . . d ) zteWt((C ztestcyt ste em groszy , --------------------------------------------------------

- rachunek zysk6w i strat wykazuje przychody netto w wysokosci 209.228.611 ,22 

zl ( dwiescie dziewi((6 milion6w dwiescie dwadziescia osiem tysi((cy szescset 

jedenascie zlotych i dwadziescia dwa grosze) oraz strati( netto w wysokosci 

567.302,86 zl (piycset szescdziesicyt siedem tysiycy trzysta dwa zlote i 

osiemdziesicyt szesc groszy), ------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT S.A. zatwierdza przedlozone sprawozdanie. -------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z chwilcy jej podj((cia. ------------------------------~------

Przewodniczcycy Zgromadzenia stwierdzil, i.e w przeprowadzonym glosowaniu 

jawnym nad powyzszcy uchwatcy nr 4 brato udziat 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysi((cy) akcji stanowicycych 55,01% (pi((cdziesicyt pi((c i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie 

tysi((cy) glos6w ,za", przy braku glos6w , przeciw" i glos6w ,wstrzymujcycych sit(", 

wobec czego uchwata powyzsza zostala powzi~ta. ------------------------------------------

Ad 8b porz~dku obrad: ------------------------------------------------------------------------

Przewodniczcycy Zgromadzenia zaproponowal powzi((cie uchwaly nast((pujcycej tresci: 

Uchwala Nr 5 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 
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z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz~du z dzialalnosci 

Grupy Kapitalowej lAP w 2015 r. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki postanawia, co nastypuje: -----------------------

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz<t-du z dzialalnosci Grupy Kapitalowej lAP 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie INWESTYCJE AL TERNATYWNE PROFIT Sp6lka Akcyjna 

zatwierdza przedlozone sprawozdanie. -------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z chwil<t- jej podjycia. -------------------------------------

PrzewodniCZ<t-CY Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

jawnym nad powyzsz<t- uchwal<t- nr 5 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) akcj i stanowi<t-cych 55,01% (piycdziesi<t-t piyc i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 ( dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w ,za", przy braku glos6w ,przeciw" i glos6w ,wstrzymuj<t-cych siy", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ------------------------------------------

Nastypnie, PrzewodniCZ<t-CY Zgromadzenia zaproponowal powztyCie uchwaly 

nastypu j <t-Cej tresc i: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 6 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy Kapitalowej lAP za rok 2015 r. 

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej za okres od 

1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, kt6re: --------------------------------------------
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- po stronie aktyw6w zamyka siy kwot~ 57 267 tys. zl (piycdziesi~t siedem 

milion6w dwiescie szescdziesi~t siedem tysiycy zlotych), -------------------------

- po stronie pasyw6w zamyka si<r kwot~ 57 267 tys. zl (piycdziesi~t siedem 

milion6w dwiescie szescdziesi~t siedem tysiycy zlotych), --------------------------

- rachunek zysk6w i strat wykazuje skonsolidowane przychody ze sprzedazy w 

wysokosci 212.417 tys. zl (dwiescie dwanascie milion6w czterysta 

siedemnascie tysiycy zlotych) oraz strat<r netto jednostki dominuj~cej w 

wysokosci 555 tys. zl (piycset piycdziesi~t pi<r6 tysiycy), ---------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp6lki INWESTYCJE AL TERNATYWNE 

PROFIT S.A. zatwierdza przedlozone sprawozdanie.--------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z chwil~ jej podjycia. -------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

jawnym nad powyzsz~ uchwal~ nr 6 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) akcji stanowi~cych 55,01% (piycdziesi~t piy6 i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w , za", przy braku glos6w ,przeciw" i glos6w ,wstrzymuj~cych siy", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ------------------------------------------

Ad 8c porz~dku obrad: -------------------------------------------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia zaproponowal powzi<rcie uchwaly nastypuj~cej tresci: 

Uchwala Nr 7 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzialalnosci Rady Nadzorczej 

z dzialalnosci w 2015 r. 
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--

1) Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Sp6lki INWESTYCJE 

AL TERNATYWNE PROFIT S.A. z dzialalnosci za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2015 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INWESTYCJE 

AL TERNATYWNE PROFIT Sp6lka Akcyjna zatwierdza przedlozone 

sprawozdanie. ------------------------------------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w Z:ycie z chwil~ jej podjycia. -------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

ja\Ynym nad powyzsz~ uchwal~ nr 7 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 

d\Yiescie tysi((cy) akcji stanowi~cych 55,01% (pi((6dziesi~t pi((6 i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

watnych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 ( dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w ,za", przy braku glos6w ,przeciw" i glos6w ,wstrzymuj~cych sitt", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ------------------------------------------

Ad 8d porz~dku obrad: ------------------------------------------------------------------------

Prze\Yodnicz~cy Zgromadzenia zaproponowal powzittcie uchwaly nast((puj~cej tresci: 

Uchwala Nr 8 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie pokrycia straty za 2015 r. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT Sp6lka Akcyjna postanawia pokryc strattt netto za rok 2015 w kwocie 

567.302,86 zl (piycset szescdziesi~t siedem tysiycy trzysta dwa zlote i 

osiemdziesi~t szesc groszy) z kapitalu zapasowego. ---------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z chwil~ jej podjttcia. -------------------------------------
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PrzewodniCZ').CY Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

jawnym nad powyzsz'! uchwal'). nr 8 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) akcji stanowi').cych 55,01% (piycdziesi').t piyc ijedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 ( dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w ,za", przy braku glos6w ,przeciw" i glos6w , wstrzymuj'!cych siy", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala powzitrta. ------------------------------------------

Ad 8e po rz~dku o brad:-------------------------------------------------------------------------

PrzewodnicZ'!CY Zgromadzenia zaproponowal powziycie uchwaly nastypuj').cej tresci: 

Uchwala Nr 9 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

lnwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Miroslawowi Mejer - Czlonkowi Zarz~du 

Spolki pelni~cemu funkcjtr Prezesa Zarz~du z wykonania obowi~zkow 

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT S.A. udziela absolutorium Miroslawowi Mejer - Czlonkowi Zarz'!du 

Sp6lki, pelni'!cemu funkcjy Prezesa Zarz'!du z wykonania obowi').Zk6w za 

okres od 01 .01.2015 do 31.12.2015. ----------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. -----------------------------------------

PrzewodniCZ'!CY Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

tajnym nad powyzsz'! uchwal'! nr 9 bralo udzial 6.100.000 (szesc milion6w sto 

tysiycy) akcji stanowi').cych 27,51% (piycdziesi'!t piyc i jedna setna procenta) kapitalu 

zakladowego, oddano 6.100.000 (szesc milion6w sto tysiycy) waznych glos6w, z 

czego wszystkie 6.100.000 (szesc milion6w sto tysiycy) glos6w ,za", przy braku 
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glos6w ,przeciw" i glos6w ,wstrzymuj~cych siy", wobec czego uchwala powyzsza 

zostala J>OVVzi~ta.----------------------------------------------------------------------------------

W glosowaniu nad powyzsz~ uchwal~ nie uczestniczyl akcjonariusz Miroslaw Mejer, 

stosownie do tresci art. 413 Kodeksu sp6lek handlowych. ----------------------------------

Nastypnie, Przewodnicz~cy Zgromadzenia zaproponowal powzlyCle uchwaly 

nas typ u j ~cej tresc i: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 10 

Zvvyczajnego Walnego Zgromadzenia 

lnvvestycje Alternatyvvne Profit SJ>olka Akcyjna z siedzib~ vv Warszavvie 

z dnia 30 czervvca 2016 roku 

vv SJ>rawie udzielenia absolutorium Filipowi Fertner- Czlonkowi Zarz~du SJ>olki 

z vvykonania obovvi~zkovv za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT S.A. udziela absolutorium Filipowi Fertner - Czlonkowi Zarz~du 

Sp6lki z wykonania obowi~zk6w za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.--------

2) Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.------------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosovvaniu 

tajnym nad powyzsz~ uchwal'! nr 9 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) akcji stanowi~cych 55,01% (piycdziesi'!t piy6 i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w , za", przy braku glos6w , przeciw" i glos6w ,wstrzymuj~cych siy", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala J>ovvzi~ta. ------------------------------------------

Ad Sf J>O rz~d ku o brad: -------------------------------------------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia zaproponowal powziycie uchwaly nastypuj~cej tresci: 
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Uchwala Nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Mejer- h'rd~cej Przewodnicz~c~ 

Rady Nadzorczej Spolki z wykonania obowi~zkow 

za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki INWESTYCJE AL TERNATYWNE 

PROFIT S.A. udziela absolutorium Agnieszce Mejer byd~cej 

Przewodnicz~c~ Rady Nadzorczej Sp6lki z wykonania obowi~zk6w za okres 

od 1.01.2015 do 31.12.2015,-------------------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.------------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

tajnym nad powyzsz~ uchwal~ nr 11 bralo udzial 6.100.000 (szesc milion6w sto 

tysiycy) akcji stanowi~cych 27,51% (piycdziesi~t piyc i jedna setna procenta) kapitalu 

zakladowego, oddano 6.100.000 (szesc milion6w sto tysiycy) waznych glos6w, z 

czego wszystkie 6.100.000 (szesc milion6w sto tysiycy) glos6w , za", przy braku 

glos6w ,przeciw" i glos6w ,wstrzymuj~cych siy", wobec czego uchwala powyzsza 

zostala powzi'rta. ----------------------------------------------------------------------------------

W glosowaniu nad powyzsz~ uchwal~ nie uczestniczyl akcjonariusz Agnieszka Mejer, 

stosownie do tresci art. 413 Kodeksu sp6lek handlowych. ----------------------------------

Nastypnie, Przewodnicz~cy Zgromadzenia zaproponowal powziyCle uchwaly 

nastypu j ~cej tresci: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 12 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 
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w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wierzba - b~d~cemu 

Wiceprzewodnicz~cym Rady Nadzorczej Spolki z wykonania obowi~zkow 

za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Wierzba - bydl!cemu 

Wiceprzewodniczl!cym Rady Nadzorczej Sp6lki z wykonania obowil!zk6w za 

okres od 1.01.2015 do 31.12.2015. -----------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia.------------------------------------------

Przewodniczi!CY Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

tajnym nad powyzszl! uchwall! nr 12 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie 

milion6w dwiescie tysiycy) akcji stanowil!cych 55,01% (piycdziesil!t piyc i jedna 

setna procenta) kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanascie 

milion6w dwiescie tysiycy) glos6w ,za", przy braku glos6w , przeciw" i glos6w 

,wstrzymujl!cych siy", wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ----------

Nastypnie, PrzewodniCZC!CY Zgromadzenia zaproponowal powztyCle uchwaly 

nastypu j C!Cej tresc i: ---------------------------------------------------------------------------------

U chwala N r 13 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Mejer- b~d~cej Czlonkiem Rady 

Nadzorczej Spolki z wykonania obowi~zkow za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT S.A. udziela absolutorium Karolinie Mejer - bydl!cej Czlonkiem Rady 
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Nadzorczej Sp6lki z wykonania obowi~zk6w za okres od 1.01.2015 do 

31.12.20 15. ---------------------------------------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. -----------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

tajnym nad powyzsz~ uchwal~ nr 13 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie 

milion6w dwiescie tysiycy) akcji stanowi~cych 55,01% (piycdziesi~t piyc i jedna 

setna procenta) kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanascie 

milion6w dwiescie tysiycy) glos6w ,za", przy braku glos6w ,przeciw" i glos6w 

,wstrzymuj~cych siy", wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ----------

Nastypnie, Przewodnicz~cy Zgromadzenia zaproponowal powziycie uchwaly 

nastypu j ~cej tresc i: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Steiner - b~d~cemu Czlonkiem 

Rady Nadzorczej Spolki z wykonania obowi~zkow 

za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT S.A. udziela absolutorium Bogdanowi Steiner - byd~cemu Czlonkiem 

Rady Nadzorczej Sp6lki z wykonania obowi~zk6w za okres od 01.01.2015 do 

31.12.2015. ---------------------------------------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. -----------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

tajnym nad powyzsz~ uchwal~ nr 14 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 
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dwiescie tysiycy) akcji stanowi~cych 55,01% (piycdziesi~t piyc i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

waznych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 ( dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w , za", przy braku glos6w ,przeciw" i glos6w ,wstrzymuj~cych siy", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ------------------------------------------

Nastypnie, Przewodnicz~cy Zgromadzenia zaproponowal powztyCie uchwaly 

nas typ u j ~cej tresci: ---------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 15 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Inwestycje Alternatywne Profit Spolka Akcyjna z siedzib~ w Warszawie 

z dnia 30 czerwca 2016 roku 

w sprawie udzielenia absolutorium Mikolajowi Dietrich - b~d~cemu Czlonkiem 

Rady Nadzorczej Spolki z wykonania obowi~zkow 

za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015. 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp6lki INWESTYCJE ALTERNATYWNE 

PROFIT S.A. udziela absolutorium Mikolajowi Dietrich - byd~cemu 

Czlonkiem Rady Nadzorczej Sp6lki z wykonania obowi~zk6w za okres od 

01.01.2015 do 31.12.2015. ---------------------------------------------------------------

2) Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. -----------------------------------------

Przewodnicz~cy Zgromadzenia stwierdzil, ze w przeprowadzonym glosowaniu 

tajnym nad powyzsz~ uchwal~ nr 15 bralo udzial 12.200.000 (dwanascie milion6w 

dwiescie tysiycy) akcji stanowi~cych 55,01% (piycdziesi~t piyc i jedna setna procenta) 

kapitalu zakladowego, oddano 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie tysiycy) 

wamych glos6w, z czego wszystkie 12.200.000 (dwanascie milion6w dwiescie 

tysiycy) glos6w , za", przy braku glos6w , przeciw" i glos6w ,wstrzymuj~cych siy", 

wobec czego uchwala powyzsza zostala powzi~ta. ------------------------------------------
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Ad 9 porz~dku obrad: --------------------------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porz~dku obrad Przewodnicz~cy zamkn~l Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------

Do aktu dol~czono list(( obecnosci. -------------------------------------------------------------

Wypisy tego aktu mozna wydawac Akcjonariuszom i Sp6lce.-----------------------------

Koszty aktu ponosi S polka.-----------------------------------------------------------------------

Tozsamosc Przewodnicz~cego Zgromadzenia - Pana Miroslawa Mejera, obywatela 

Kanady, znaj~cego jyzyk polski, syna Michala i Malgorzaty, wedlug oswiadczenia 

zamieszkalego: 0202-495 Warszawa-Ursus, ulica Drzymaly M. numer 18 m. 32, 

posiadaj~cego PESEL: 52050509534, Notariusz ustalila na podstawie okazanej Karty 

Pobytu numer PL 014 7065 z term in em waznosci oznaczonym do dnia 07 sierpnia 

20 18 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------

Oplaty wynosz~: ----------------------------------------------------------------------------------

- wynagradzenie natariusza na padstawie §9 ust. 1 razparzqdzenia Ministra 

Sprawiedliwasci z dnia 28 czerwca 2004 raku w sprawie maksymalnych stawek taksy 

natarialnej (tekst jednality: Dz. U z 2013 raku, paz. 2 3 7 ze zmianami) ---------- 55 0 zl 

- padatek ad tawar6w i uslug wedlug stawki 23% na padstawie art. 41 ust. 1 w 

zwiqzku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 raku a padatku ad tawar6w i 

uslug (tekst jednality: Dz. U z 2016 raku, paz. 710) ----------------------------- 126,50 zl 

Akt ten zostal odczytany, przyj~ty i podpisany. 
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Na oryginale aktu wlasciwe podpisy. 
Repertorium A Nr 1856/2016 

Wypis niniejszy wydano Sp6lce pod firmq: Inwestycje Altematywne Profit Sp6lka Akcyjna 
z siedzib'!, w Warszawie. 

J>ol>rano: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z 

dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst 
jednolity: Dz . U. z 2013 r., poz. 23 7 ze zm. )------------------------------------------------ 50 zl 

2) podatek od towar6w i uslug wedlug stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zwiqzku z art. 
146a pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towar6w i uslug (tekst 
j ednol ity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 71 0)---------------------------------------------------11 ,50 zl 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 roku. 
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