
Uchwała Nr 1 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  

§ 1. 

Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., 

powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana 

Pawła Lecha Ratyńskiego.   --------------------------------------------------------------- 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Eryk Nyckowski stwierdził, że w 

głosowaniu oddano ważne głosy z 5.133.939 (pięć milionów sto trzydzieści trzy 

tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji, procentowy udział tych akcji w 

kapitale zakładowym wynosi 32,08 % (trzydzieści dwa całe i osiem setnych 

procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 5.133.939 (pięć milionów 

sto trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć). Głosów „za” 

oddano 855.167 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem), 

głosów „przeciw” oddano 4.278.772 (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt 

osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) i głosów „wstrzymujących się” 

nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru 

Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Lecha Ratyńskiego, a 

uchwała numer 1 nie została powzięta.-------------------------------------------------- 

Następnie Eryk Nyckowski poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w 

następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------ 

Uchwała Nr 2 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia  

§ 1. 
Walne Zgromadzenie EBC Solicitors Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z 

siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., 

powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana 

Grzegorza Konrada.------------------------------------------------------------------------ 

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Eryk Nyckowski stwierdził, że w 

głosowaniu oddano ważne głosy z 5.133.939 akcji, procentowy udział tych 

akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,08 %. Łączna liczba ważnych głosów 

wyniosła 5.133.939. Głosów „za” oddano 4.278.772, głosów „przeciw” oddano 

853.985 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć), 

głosów „wstrzymujących się” oddano 1.182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt 

dwa). Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego 



 

 

 

 

                                                  

 

2  

Zgromadzenia w osobie Pana Grzegorza Konrada, a uchwała numer 2 została 

powzięta.------------------------------------------------------------------------------------ 

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest Grzegorza Władysława 

Konrada, używającego imienia Grzegorz, syna Włodzimierza i Marii, 

legitymującego się okazanym dowodem osobistym numer AVY258493, 

ważnym do dnia 15 stycznia 2023 r., PESEL 72010300337, zamieszkałego w 

01-187 Warszawie, przy ulicy Wolskiej numer 46/48 m. 48, notariusz stwierdził 

na podstawie wymienionego dowodu osobistego.------------------------------------- 

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:----------- 

1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 

EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2018 r., podpisał ją i wyłożył 

do wglądu na czas Zgromadzenia,----------------------  ------------------------ 

2) stwierdził, że Spółka EBC SOLICITORS Alternatywna Spółka 

Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest spółką 

publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402
1
 k.s.h. poprzez 

ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki na dzień 20 sierpnia 2018 r., na godzinę 10
00

, w  

Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6. Przedmiotowe 

ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad 

Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w  art. 402
2
 k.s.h., 

a także propozycje zmian w Statucie,-------------------------------------------- 

3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane 

prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż 

zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu 

na liczbę reprezentowanych na nim akcji. --------------------------------------  

§ 4- Następnie akcjonariusz Perot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

zawnioskował o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do godziny 

10
00

 dnia dwudziestego siódmego sierpnia dwa tysiące osiemnastego roku (27-

08-2018) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej nr 

16 lok. 6.------------------------------------------------------------------------------------- 

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek o charakterze 

porządkowym o zarządzenie przerwy w obradach do godziny 10
00

 dnia 27 

sierpnia 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy 

Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6, w następującym brzmieniu: „Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do godziny 10
00

 dnia 27 
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sierpnia 2018 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy 

Świętokrzyskiej nr 16 lok. 6”.------------------------------------------------------------- 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia 

stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.679.332 (cztery miliony 

sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa) akcji, 

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 29,24 % 

(dwadzieścia dziewięć całych i dwadzieścia cztery setne procent). Łączna liczba 

ważnych głosów wyniosła 4.679.332. Głosów „za” oddano 3.824.165 (trzy 

miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć), głosów 

„przeciw” oddano 855.167 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt 

siedem), głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne 

Zgromadzenie przyjęło wymieniony wniosek i zarządziło przerwę w obradach.-- 

§ 5- Przewodniczący stwierdził, iż wobec zarządzenia przerwy w obradach 

przerywa Zgromadzenie do godziny 10
00

 dnia 27 sierpnia 2018 r. dołączając do 

Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.---------------- 

 


